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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

bimbingan-Nya, maka penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. 

Laporan akhir PENELITIAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL. Adalah merupakan permasalahan yang sangat penting dibicarakan saat 

ini, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan 

yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-

masing. Latar belakang demografi, geografi, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang 

tidak sama, serta kapasitas sumberdaya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya 

keberagaman kinerja daerah dalam melaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. 

Sudah menjadi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700) untuk melakukan pembangunan daerah tertinggal agar mampu mengejar 

ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain yang bertujuan pada terwujudnya 

kemakmuran masyarakat di daerah tertinggal.  

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia yang telah 

memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian hukum, serta semua 

para anggota yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. 



ii 

 

Semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi siapa saja yang membacanya, dan juga 

bagi pembangunan hukum nasional pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah. 
 

Bahwa pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, 

terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pebangunan daerah tertinggal 

yang ada saat ini dapat segera teratasi. Untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah lebih 

berperan untuk melakukan asilitasi dan koordinasi. Untuk menghasilkan 

program/kegiatan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, 

efektif, dan efisien, perlu disusun sebuah strategi nasional percepatan pembangunan 

daerah tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam melaksanakan pembanguan daerah 

tertinggal. 

Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 07/PER/M-

PDT/III/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah 

Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan 

Daerah Tertinggal, merupakan gambaran implementasi tanggung jawab negara, maka 

hukum (peraturan perundang-undangan) dijadikan patokan utama, untuk meningkatkan 

sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan 

daerah tertinggal (disingkat PDT). 

Pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah adanya 

fakta berupa tantangan dan persoalan/masalah dalam pelaksanaan  pembangunan yang 

dihadapi pemerintah pusat dan daerah. Reformasi hukum merupakan salah satu amanat 

penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup 

agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai tingkat pusat 
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sampai tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-

undangan, mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai tingkat peraturan desa, dan 

pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum 

kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.1 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah,2 pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan 

yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-

masing. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan 

suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih 

demokratis. Termasuk didalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan 

pengembangan bidang pembangunan daerah tertinggal.3 Pemberlakuan undang-undang 

tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan dan pengembangan pembangunan dari 

yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.  

Dalam rangka penanganan kesenjangan wilayah telah diintrodusir istilah daerah 

tertinggal. Daerah Tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat 

serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala 

nasional. Penyebab utama ketertinggalan suatu daerah diantaranya karena kebijakan 

pembangunan yang terlalu berdimensi sektoral. Hal ini dibuktikan dengan dominanya 

penerapan asas dekonsentrasi4 dan orientasi sektoral pemerintah pusat. Pembangunan 

daerah tertinggal sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam penanganan kesenjangan 

wilayah harus disikapi lebih serius. Sebab bagaimanapun kesenjangan wilayah 

merupakan isu sensitif bagi bangsa Indonesia, yang dalam beberapa fase sering menjadi 

pemicu timbulnya suasana yang tidak kondusif. 

                                                             
1  Utang Rosidin, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi” ( Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2004 dengan 

Perubahn-erubahannya), Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, Oktober 2010, hal. 9. 
2
  Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
perundang-undangan, lihat UU No. 32/2004 Bab I Ketentuan Umum, hal. 11. 

3  Pengertian daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif 
kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. 

4  Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur 
sebagai wakil pemerintaha dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
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Berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah berkewajiban 

untuk melakukan percepatan pembangunan tersebut agar mampu mengejar ketertinggalan 

pembangunannya dengan daerah lain. Untuk itu dibutuhkan strategi pembangunan 

nasional sebagai arahan kepada kementerian, departemen dan non departemen, 

pemerintah daerah serta masyarakat dalam membuat arah kebijakan, program, kegiatan 

dan alokasi sumber daya yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah tertinggal 

yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional 2010-2014 

yang bertujuan terwujudnya kemakmuran masyarakat. 

Kebijakan tentang desentralisasi di Indonesia yang diperkenalkan melalui 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah pada dasarnya telah membuka perspektif dan peluang baru dalam 

pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kebijakan ini telah mengubah 

basis pendekatan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat top-down 

menjadi buttom-up.5 Dengan kebijakan itu, daerah mempunyai banyak peluang dalam 

ruang yang luas untuk merancang dan merealisasi usaha-usaha pembangunannya sendiri. 

Karena itu tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa kebijakan baru tentang 

desentralisasi6 ini sebenarnya mengarahkan pada proses pembangunan Indonesia yang 

berbasis daerah. 

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari situasional 

yang satu kesituasional yang lain  yang dinilai lebih baik.7 Pembangunan Nasional yang 

telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan 

kesenjangan perkembangan antar Wilayah. Pada beberapa wilayah, ketimpangan 

pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada 

                                                             
5
. M. Djadijono, I Made Leo Wiratma dan T.A. Legowo, “ Membangun Indonesia Dari Daerah”, Jakarta: 

Centre for Strategic and International Studies, 2006, Hal. 9.  
6
  Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuaan Republik 
Indonesia.lihat Bab I Ketentuan Umum UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah, Hal.  12. 

7  Moeljarto Tjokrowinoto, “Politik Pembangunan (cetakan Keenam), Tiara Wasana Yogya, Yogyakarta, 
1993 
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titik yang paling ekstrim diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, 

upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal 

tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih 

belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. 

 Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum 

banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehinggan akses terhadap 

pelayanan sosial, ekonomi, politik dan hukum masih sangat terbatas serta terisolir dari 

wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di 

daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari 

pemerintah khususnya pemerintah daerah. 

 Oleh karena itu untuk mengetahui urgensi peraturan perundang-undangan dalam 

pembangunan daerah tertinggal di Indonesia, perlu diperoleh gambaran langkah-langkah 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah 

tertinggal, sebagai salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan 

memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus 

memperhatilan beberapa persyaratan filosofis, yuridis dan sosiologis. 

 Dengan menganalisis kondisi pembangunan daerah tertinggal tersebut di atas 

menyuratkan bahwa proyek desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya merupakan 

proyek jangka panjang. Jika proyek ini diakuri sebagai paradigma baru penyelenggaraan 

pembangunan Indonesia yang berbasis daerah, maka pertimbangan-pertimbangan dari 

daerah seharusnya menjadi dasar bagi upaya-upaya pengembangan design (rancang 

bangun) Indonesia di masa depan.  

Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa 

kerja keras para pemangku kepentingan (stakeholders). Sebagai wujud komitmen 

pemerintah untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan di atas diperlukan 

penyamaan persepsi dan langkah tindak lanjut yang dapat disepakati oleh seluruh 

stakeholders atau kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, 

serta masyarakat. Untuk itulah strategi pembangunan daerah tertinggal diperlukan oleh 
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seluruh stakeholders sebagai arus utama strategi di dalam percepatan pembangunan 

daerah tertinggal. 

Sehingga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memandang perlu 

melakukan kegiatan penelitian hukum mengenai efektifitas Peraturan perundang-

undangan terkait pembangunan daerah tertinggal. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah sudah memadai pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pembangunan daerah tertinggal ? 

2. Apa kendala serta upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan 

daerah tertinggal ? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Berpijak dari latar belakang dan rumusan masalah yang akan dicapai, maka tujuan 

Penelitian, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektifitas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pembangunan  Daerah Tertinggal. 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan 

daerah tertinggal. 

  

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang didapat dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai berikut: 

1. Pada tataran teoritik, hasil penelitian ini berusaha merekonstruksi model yang terkait 

dengan peraturan perundang-undangan/kebijakan terhadap percepatan pembangunan 

daerah tertinggal. 

2. Pada tataran praktis,  hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pembentukan dan pengembangan hukum dan strategi nasional 

yang terkait pembangunan daerah tertinggal. 
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E. Kerangka Teori dan Konsep 

1. Kerangka Teori. 

Untuk mengetahui efektifitas peraturan perundang-undangan terkait 

pembangunan daerah tertinggal, maka kerangka teori yang dipergunakan adalah teori 

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa derajat efektifitas 

suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, 

termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf 

kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem 

hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai 

tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 

pergaulan hidup.8 Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang 

dimaksud dengan efektiftas hukum adalah : 

segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar 
hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi 
bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut 
oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah atau peraturan tersebut haruslah memenuhi 
tiga unsur sebagai berikut:9 

1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah 
yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara 
yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila 
menujukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. 
Logeman). 

2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya 
kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), 
atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan); 

3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum 
sebagai nilai positif tertinggi. 

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup 

untuk menjamin kepastian dan ketertiban, lebih dari itu hukum diharapkan berfungsi 

                                                             
8  Soerjono soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, “Rajawali Press: Bandung, 1996, hal. 19 
9  Ibid, halaman 57.  
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lebih dari pada itu, yakni diharapkan sebagai  “law as a tool of social engeneering” atau 

(sarana pembaharuan masyarakat) dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut,10 : 

“Sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya 

keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu 

merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lainh 

yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah 

bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berungsi 

sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah 

kegiatan manusia kea rah yang dikehendaki oleh pembangunan dan 

pembaharuan”.11 

Aksentualisasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi 

sebagai inti Teori Hukum Pembangunan, yaitu; pertama, ketertiban atau keteraturan 

dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, 

bahkan dipandang mutlak adanya; dan kedua, hukum dalam arti kaidah atau peraturan 

hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam 

arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. 

Adapun penjabaran mengenai teori hukum pembangunan adalah sebagai berikut: 

pertama, pembangunan Teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum 

yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi 

dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum 

pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia 

maka hakikatnya jika diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan 

situasi masyarakat Indonesia yang pluralistic.  

Kedua, secara dimensional maka Teori Pembangunan memakai kerangka acuan 

pada pandangan hidup (way o live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas 

Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah 

                                                             
10

  Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra,, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 
2003, hal. 5 dan seterusnya. 

11
  Mochtar Kusumaatmadja, “Konsedp Hukum Dalam Pembangunan” (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit; 

Alumni Bandung, 2002, hal. 14, dapat dilihat pula dalam Mochtar Kusumaatmadja, Pembangunan dan 
Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit: Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 11, Lihat. Mochtar 
Kusumaatmadja, “Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”, Penerbit: 
Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3. 
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yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan 

dimensi yang meliputi structure (struktur), cultur, dan substance (substansi) sebagai 

mana dikatakan oleh Lawrence W Friedman.12   

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi 

hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool socal engeneering) dan 

hukum sebagai suatu system sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara 

yang sedang berkembang. 

Dimensi dan ruang lingkup teori hukum pembangunan, dikaji dari perspektif 

sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan 

“konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roascou Pound 

“Law as a tool social engeneering” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila 

dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir Herold D. Laswell dan Myres S, 

Mc.Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus 

konsepsi mekanismenya). Moctar K. mengolah semua masukan tersebut dan 

menyesuaikanya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan 

Laswell dan Mc. Dougal dimana diperhatikan betapa pentingnya kerjasama antara 

pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (scholars) serta pengemban 

hukum praktis (specialists in decision) dalam proses melahirkan suatu kebijakan public, 

yang disatu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersiat mencerahkan. 

Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Moctar Kusumaatmadja 

adalah rules about how institutions should behave” dan budaya hukum dirumuskan 

sebagai, “The legal culture, system their beliefs, value, ideas and expectation. Legal 

culture reers, then, to those ports o general culture customs, opinions way o doing and 

thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.” 

                                                             
12  Lawrence W. riedman, American Law: An Invaluable guide to the many  faces of the law, and how it 

effects our daily our daily lives, WW. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. Dan pada Legal 
culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam Law in 
Ameraica: a Short History, Modern Library Chroniles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 . 
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Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya 

diberi nama oleh pengikutnya dengan Teori Hukum Pembangunan. 13  Ada 2 aspek yang 

melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: pertama, ada asumsi bahwa 

masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi [perubahan 

alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.14  Oleh karena itu, tujuan pokok 

hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok 

bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan 

yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. 

Fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat 

berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang 

hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. 15 Dalam hubungan deangan 

fungsi hukum yang telah dikemukakannya, definisi hukum dalam pengertian yang lebih 

luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan 

proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.16 

Dengan kata lain suatu pendekatan normative semata-mata tentang hukum tidak 

cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Hukum 

(peraturan perundang-undangan) yang efektif (memadai) harus taidak hanya memandang 

hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan 

manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup institusi dan proses yang 

diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. pengertian hukum di atas 

menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistic tidak hanya terdiri dari asas 

dan kaidah, tetapi juga bekerjasama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam 

kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum 

tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan ke-empat komponen hukum 

                                                             
13

   Liliy  Rasjidi dan IB, Wyasa Putra, Hukum Sebagai …. Op. cit, hlm. 182. Lihat Otje Salam, “Ikhtisar 
filsafat Hukum”, Penerbit: Armico, Vandung, 1987, hlm. 17. 

14
  Otje Salman dan Eddy Damian, “konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar 

Kusumaatmadja, SH, LL.M, Penerbit: Alumni Bandung, 2002, hlm. V. 
15  Sjachran Basah, “Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara”, Penerbit: Alumni 

Bandung, 1992, hlm. 13. 
16  Sjachran Basah, “ngsi Hukum Dan Pembangunan Nasional”, Penerbit: Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 

15. 
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yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum 

setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, 

utamanya melalui mekanisme yurisprudensi. 

Pelaksanaan fungsi hukum oleh Negara dalam mensejahterakan rakyat adalah 

tugas (sesuatu yang wajib dikerjakan), yang merupakan tanggung jawab Negara dalam 

mencapai tujuan Negara secara konkrit. Tujuan Negara menurut John Locke, adalah 

menjamin hak asasi manusia, yang dapat dikaitkan dengan percepatan pembangunan 

daerah tertinggal.17 Negara dianggap gagal apabila tidak dapat menjalankan fungsinya 

dalam mencapai tujuan Negara, yaitu diperlukan prioritas yang diarahkan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh semua daerah 

tertinggal, dengan mengefektifkan penanganan yang berkaitan dengan pengembangan 

infrastruktur fisik, infrasturktur ekonomi local, keberdayaan masyarakat, kapasitas 

kelembagaan, keterisolasian daerah dan karakteristik daerah. Disamping menciptakan 

kebahagiaan secara umum baik ditinjau dari sisi ekonomi, social, budaya, termasuk 

didalamnya hak memperoleh keadilan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

2.  Kerangka Konsep. 

Selanjutnya, untuk menghindari salah pengertian, paragraf-paragraf berikut ini 

akan menguraikan konsep penelitian dengan memberikan definisi operasional dari istilah-

istilah yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

a. Efektifitas. 

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata 

effective dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna 

berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata effectief yang memiliki makna 

berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi 

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati 

sasaran, berarti makin tinggi efektifitas.18 Dalam konteks dengan hukum, maka 

                                                             
17   Amarta Sein, “welare State”, Editor, William Huffman, Harvard University Press, Boston, 

Masaatchusetts USA, 2000, p. 123. 
18  Sondang P. Siagian, “Kiat Meningkatkan Prodiktifitas Kerja”, Penerbit:  Rhineka Cipta, Jakarta, 2002) 

hal. 24  
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efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai ke-berhasil-gunaan 

hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam 

tatanan masyarakat.19 

 

b. Peraturan Perundang-undangan20 adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 

Berdasatkan pengertian tersebut, maka peraturan perundnag-undangan bersifat 

umum-abstrak, yang dicirikan unsur-unsur antara lain 1) waktu, artinya tidak hanya 

berlaku pada saat tertentu saja, 2) tempat, artinya tidak hanya berlaku pada tempat 

tertentu saja, 3) orang, artinya tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja, dan 4) 

fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu saja, tetapi 

untuk berbagai fakta hukum (perbuatan) yang dapat berulang-ulang. 

 

c. Pembangunan21 adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, 

seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 

kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Potes (1976) mendefinisikan 

pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah 

proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat.22 Dudley Seers mendefinisikan upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan, yakni sebuah gagasan tentang 

pembangunan yang semakin mengakomodasi pentingnya martabat manusia dan 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pokok pembangunan.  

 

                                                             
19  Soerjono Soekanto, “Sosilogi: Suatu Pengantar”, Rajawali Press: Bandung, 1996), hal. 19. 
20

  Wicipto Setiadi, “continuing Legal Eduacation (CLE): Instrumen Pemerintahan”, Pusat Penelitian dan 
Pengembangan sistem Hukum Nasional, BPHN,2011, hal.2.  

21
  Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian 

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, 
negara dan pemeriantah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). 
Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai 
suatu proses perubahan ke-arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. 

22  Diunduh dari http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian  



12 
 

d. Daerah tertinggal23 adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang 

dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif 

tertinggal. Jadi yang dimaksud dengan pembangunan daerah tertinggal merupakan 

upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan 

berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang 

maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal 

dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal 

ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan 

pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek 

ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut 

hubungan antara daerah  tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu 

kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan 

perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.  

   

F. Metode Penelitian. 

 

1. Tipe penelitian 

Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif dan penelitian yuridis empiris sakaligus. Hal ini dipakai untuk mengetahui penerapan 

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan percepatan pembangunan daerah 

tertinggal, dan ditinjau dari pencapai tujuan/sasaran yang diharapkan. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini Deskriptif  analitis yakni penelitian hukum dimana pengetahuan atau 

teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitian.   

                                                             
23  Diunduh dari http://kawasan,bappenas.go.id/index.php?option=con-content & view = article & Itemid 

=65&limitstart=1. 
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3.  Sumber Data.  

Pendekatan penelitian yang bersifat normatif dilakukan dengan cara 

menginventarisasi data dengan mempergunakan bahan hukum primer,24 bahan hukum 

sekunder25 dan bahan hukum tersier.26  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen utama untuk mengumpulkan data selama jalannya penelitian adalah 

melalui Observasi, kuesioner, wawancara (in dept interview), Focus Group discusion 

dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.  

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis perilaku kelembagaan yang terkait dengan kebijakan 

pembangunan daerah tertinggal melalui data primer tersebut, digunakan pendekatan 

Analitical Hierarchy Process (AHP) 27 yang lebih didasarkan pada konsep preferensi 

dengan menggunakan level yang berjenjang (hierarki) dalam pengambilan keputusan 

mulai dari tujuan, criteria, subkriteria, dan alternative. Disamping itu, penelitian hukum 

ini menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer yang 

                                                             
24  Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun 

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan ini 
mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya; (c) 
laporan penelitian, (d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi, tesis, dan (g) paten. Soerjono Soekanto 
dan Srfi Mamudji, Penelitian ... Op. Cit. hal. 29 

25
  Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang 

antara lain mencakup: (a) abstrak; (b) indekss: (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan 
accuan lainnya. Ibid. 

26
  Bahan Hukum Tersier  atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: (1) bahan yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama 
bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-
undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus 
hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan bahan primer, sekunder dan bahan penunjang di luar bidang 
hukum. Lihat hal. 33. 

27  AHP dikembangkan oleh A Thomas L. Saaty, Guru Besar Ilmu Ekonomi di Pittsburgh University, 
Amerika Serikat – 1994, Sementara itu, Iwan Jaya Azis, Guru Besar Ilmu Ekonomi di Cornel University 
Amerika Serikat, bersama-sama dengan A. Thomas L Saaty terus mengembangkan penggunaan AHP 
dalam berbagai kegiatan akademis baik di Amerika Serikat aupun di Negara-negara lainnya. 
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sudah dikumpulkan dan diolah, guna merumuskan kesimpulan/saran penelitian tersebut. 
28 

4. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive area berdasarkan potensi penerapan 

peraturan perundang-undangan tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Adapun yang 

ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah:  Kementerian Negara Pembangunan Daerah 

tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan NTT (kabupaten 

daerah tertinggal). 

G. Susunan Personalia Tim 

 

Berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: PHN-11.LT.01.05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Penelitian 

Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2011. Tertanggal 01 April 

2011, tim penelitian ini dengan susunan pelaksana sebagai berikut: 

 

Ketua  :  Drs. Ulang Mangun sosiawan, M.H. 

Sekretaris :  Aprilistianto, S.H. 

Nara Sumber : Kemeneg. PPDT 

   BAPPENAS 

Anggota : 1. Marulak Pardede, S.H, M.H., APU 

    2. Ahyar, S.H., M.H.. 

   3. Syprianus Aristeus Djaro, S.H., M.H. 

   4. Hj. Hesti Hastuti, S.H., M.H. 

   5. Sri Sejati, S.H., M.H. 

   6. Artiningsih, S.H. 

   7. Purwanto, S.H., M.H. 

Sekretariat : 1. Teguh Irmansyah, S.Ip 

   2. Hartono 

                                                             
28  Pola Penelitian Hukum Dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hal. 1-9. 
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H.  Jadwal Pelaksanaan. 

 

Pelaksanaan tim penelitian hukum tentang Efektifitas Peraturan Perundang-

undangan Terkait Pembangunan Daerah Tertinggal ini berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-11.LT.01.05 Tahun 

2011 tanggal 01 April 2011, dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung 

mulai bulan April 2011 sampai dengan 30 September 2011. 

 

Urutan kegiatan kerja tim penelitian hukum ini, sebagai berikut: 

 

1. April 2011       :   Penyusunan Proposal 

2. Mei – Juni 2011   :   Inventarisasi dan pembahasan Masalah 

3. Juli – Agustus 2011  :   Penelitian Lapangan 

4. September – Oktober 2011 :   Pembahasan dan Penyusunan Laporan akhir. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL 
 

 

A.  TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 
 
1. Pengertian. 

Pemahaman terhadap teori perundang-undangan pada dasarnya meliputi 

empat substansi utama, yaitu: pengertian perundang-undangan, fungsi perundang-

undangan, materi perundang-undangan dan politik perundang-undangan. Bagir 

Manan yang mengutip pendapat P.J.P Tak tentang “wet in materiele zin”, 

melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti material yang esensinya 

antara lain sebagai berikut: 

a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena 

merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai 

kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (geschrevenrecht, written law). 

b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan 

(badan,organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang 

berlaku atau mengikat umum (algemeen), dan 

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan 

harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan 

bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa 

konkret atau individu tertentu. 

Konsep perundang-undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, 

yang mengikuti pendapat I.C. Van der Vlies tentang wet yang formal (het formele 

wetsbegrib) dan wet yang material (het materiele wetsbegrib). Pendapat ini 

didasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan wet formal adalah wet 

yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi. Sementara itu, wet yang 

materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang 

pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula. 

Dalam kamus Black’s Law Dictionary, perundang-undangan dibedakan 

antara “legislation dan regulation”. Legislation lebih diberi makna sebagai 

pembentukan hukum melalui lembaga Legislasi (the making of law via legislation). 

Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui 

ketentuan hukjum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif 

(rule or order having force of law issued by executive authority of government). 
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Maria Farida Indrati Soeprapto, menyatakan bahwa istilah “perundang-

undangan” (Legislation, wetgeving, atau Gezetzgebung) mempunyai dua pengertian 

yang berbeda, yaitu: 

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk 

peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; 

b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil 

pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat 

Daerah. 

 

H. Soehino, telah memberikan pengertian istilah perundang-undangan 

sebagai berikut: 

a. pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-

undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai 

yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan 

perundang-undangan. 

b. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut. 

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan 

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan (selanjutnya ditulis UU Nomor 

12 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa Peraturan Prundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 

dan mengikat secara umum. 

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan 

bahwa jenis dan hierarki Peratauran Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-undang/Peraaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

c. Peraturan Pemerintah 

d. Peraturan Presiden 

e. Peraturan Daerah. 

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) UU No. 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa jenis-

jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 

(1), diakui keberadaannnya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan dari 

Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis peraturan 

peruandang-undangan selain dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 antara lain 
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peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur 

Bank Indonbesia, Menteri, kepala bidang, lembaga atau komisi yang setingkat yang 

dibentruk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. 

DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 

atau yang setingkat. 

2. Asas Peraturan Perundang-undangan 

 

Selain asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-asas hukum khusus yang 

berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Asas-asas formal: (1) tujuan yang jelas; (2) perlunya pengaturan; (3) materi 

muatan yang tepat; (4) dapatnya dilaksanakan; (5) dapatnya dikenali; dan 

b. Asas-asas material: (1) prosedur; (2) bentuk dan kewenangan; (3) 

kelembagaan yang tepat; (4) isi peraturan. 

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah 

dinormatifkan dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-undang No. 12 Tahun 2011. 

Asas-asas tersebut antara lain:29 

a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah 

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga/pejabat pembentuk peraturan prundang-undangan yang berwenang. 

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah 

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-

undangannya. 

d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan hartus memperhitungkan efektiitas peraturan 

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, 

yuridis maupun sosiologis. 

e. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan, maksudnya adalah bahwa 

setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistimatika dan pilihan 

                                                             
29  B. Hestu Cipto Handoyo, “Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik”, Penerbit : 

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 78-79.  
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kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk 

setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistimatika dan pilihan 

kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,persiapan, 

penyusunan dan pembahasan bersiat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya 

untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan. 
 

3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. 

Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolok ukurnya hanya dapat 

dokonsepkan secara umum. Semakin tnggi kedudukan suatu peraturan perundang-

undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pun sebaliknya, 

semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan 

konkrit pula materi muatannya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-

tingkatan tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang paling luas 

jangkauannya. 

Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur materi muatan yang 

harus diatur dengan Undang-undang berisi hal-hal yang: 

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 meliputi: 

1) Hak-hak asasi manusia; 

2) Hak dan kewajiban warga negara; 

3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 

negara; 

4) Wilayah negara dan pembagian daerah; 

5) Kewarganegaraan dan kependudukan; 

6) Keuangan negara. 

 

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-

undang. 
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Sedangkan materi matan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

sama dengan materi muatan undang-undang (Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 

10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan 

tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh 

Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (Pasal 11). 

Mengenai Peraturan Daerah, dinyatakan dalam Pasal 12 bahwa materi muatan 

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta 

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Materi muatan peraturan perundang-undnagan juga mengandung asas-asas 

yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut 

sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 adalah sebagai berikut: 30 

a. Asas pengayoman, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-

unangan harus berungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 

ketentraman masyarakat. 

b. Asas kemanusiaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan 

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. Asas kebangsaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan siat dan watak bangsa Indonesia 

yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Asas kekeluargaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai muakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e. Asas kenusantaraan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan 

seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. 

f. Asas Bhineka Tunggal Ika, maksudnya adalah bahwa materi muatan 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya 

yang menyangkut masalah-masalah yang sensiti dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
                                                             

30  Ibid, hlm. 80-81. 
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g. Asas keadilan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara tanpa terkecuali. 

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maksudnya 

adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

berisi hal-hal yang bersiat membeedakan berdasarkan latar belakang antara 

lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, maksudnya adalah bahwa 

materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan bangsa dan 

negara. 
 

4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Legislative drafting adalah sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan aturan-

aturan tertentu yang dapat diletakkan sebagai aplikasi umum terhadap semua 

tindakan-tindakan/langkah-langkah yang muncul dalam “Perencanaan Undang-

Undang” (drafting) dan juga sebagai satu perangkat (set) aturan tertentu yang selalu 

di observasi oleh semua pembuat UU untuk tujuan (dari) pemakai metode yang 

terjamin aman dalam draft-draft mereka. 

Langkah-langkah Pembentukan Perundang-undangan menurut Jazim Hamidi 

dalam makalahnya dijelaskan susunan pembentukan perundang-undangan terdiri 

dari: 

a. Pengkajian (Interdisipliner) 

1) Sudah mendesak untuk diatur UU 

2) Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan timbul di bidang politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. 

b. Melakukan Penelitian 

1) Penelitian hukum/hasil penelitian. 

2) Hukum nasional/hukum negara lain yang mengatur materi yang 

bersangkutan 

3) Penyusunan Naskah Akademik 

4) Penyusunan Rancangan Undang-Undang 

5) Penyusunan Peraturan Pemerintah dst. 

Adapun yang menjadi pokok-pokok penelitian adalah: 
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1) Asas-asas hukum 

2) Kaidah-kaidah hukum 

3) Lembaga-lembaga hukum 

4) Cara/proses pelaksanaan. 

Bahwa istilah Naskah Akdemik muncul secara jelas dalam Peraturan Presiden 

Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-

Udnnag, Rancangan Peraturan Pemerintah Penagganti Undang-undang, Rancangan 

Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Sehubungan dengan proses 

pembentukan Peaturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2w005 dijelaskan bahwa pemprakarsa dalam 

menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah 

Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Naskah Akademik 

tersebut yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok, dan 

lingkup materi yang akan diatur dapat dibuat oleh Pemrakarsa bersama-sama dengan 

Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-

undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak 

ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. 

 

B. GAMBARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

1. Pengertian. 

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat 

sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang 

tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan 

social budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak 

maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, 

bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah pusat/daerah belaka.31 

Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakatnya serta 
wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala 
nasional. 

Pembangunan daerah tertinggal pada umumnya sedang berusaha untuk 

mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dengan 

keadaan ekonomi terbelakang, menuju kea rah keadaan yang dianggap lebih baik. 

Paling sedikit apabila hal ini menyangkut ekonkmi, social dan hukum, ditujuka  kea 

rah peningkatan kesejahteraan dan tingkat ekonomi yang lebih baik. Apabila dilihat 

dari konteks perkembangan secara menyeluruh, beberapa ahli menyebutkan sebagai 

                                                             
31  Subandi, “Ekonomi Pembangunan”. Penerbit : alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 9-10. 
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suatu usaha menuju kea rah modernisasi. Tetapikarena istilah modernisasi sering kali 

sulit untuk dirumuskan, maka ada pula yang tidak menggunakan istilah tersebut.. 

Oleh sebab itu lebih baik kita kemukakan bahwa pemerintah pusat dan daerah 

pada umumnya melakukan dan sedang dalam proses perubahan-perubahan social 

yang besar. Proses atau usaha perubahan-perubahan social tersebut dapat berarti 

suatu proses perubahan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan tertentu 

menuju kondisi yang lebih baik. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang 

bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah 

pusat dan daerah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan perubahan dalam 

masyarakat. Tetapi pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai 

kemampuan berkembang yang dinamis, proses tersebut perlu didukung oleh 

kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak dalam 

masyarakat daerah itu sendiri. Kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat 

dimaksud disebut autonomous energies. Namun demikian, hatus diakui bahwa pada 

umumnya di daerah, kekuatan-kekuatan pembahatuan dalam masyarakat masih 

lemah. Oleh karena itu, menjadi penting apabila elit pemerintah daerah sendiri 

menjadi unsure pembaharu. Bagaimanapun juga para ahIi berpendapat bahwa 

pembahatuan dan pembangunan seringkali tergantung dari sekelompok kecil unsur-

unsur pembaharu. 

Dalam hubungan ini yang seringkali memegang peranan penentu adalah 

kepemimpinan nasional atau kepala daerah antara lain adalah bagaimanakah orientasi 

serta komitmennya terhadap usaha pembangunan secara berencana dan kesdiaannya 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen serta peralatan analisis ilmu-

ilmu yang dikembangkan dalam rangka perumusan kebijaksanaan. Pembangunan 

secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur 

bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Dalam pemikiran 

mengenai proses yang dihadapi, terutama factor-faktor keterbelakangan dan 

hambatan-hambatan dalam pembangunan. 

2. Hakikat Pembangunan. 

Bahwa ciri keterbelakangan di bidang social adalah sifat masyarakat 

tradisional yang terikat pada nilai-nilai primordial yang pada dirinya memang ingin 

memelihara secara tetap apa yang telah ada. Dengan demikian tidak memberikan 

peluang cukup untuk adanya perubahan-perubahan serta tumbuhnya kekuatan-

kekuatan pembaharuan dalam masyarakat. Suatu kondisi keterbelakangan yang 

memperkuat hal tersebut adalah rendahnya sistem dan mutu pendidikan. 

Kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh belenggu feodalisme dan kolonialisme di masa 

lampau. Kelompok-kelompok elite politik yang terbentuknya pada masa lepas 

kolonialisme seringkali dilihat dari sifatnya menjadi penerus atau reservasi cirri-ciri 
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dari tradisi dan feodalisme, daripada menjadi pendorong pembaharuan dan 

pembangunan. Namun demikian, banyakpula yang kemudian membina dasar 

pertama pemnbaharuan melalui penempatan identitas suatu daerah yang berkeinginan 

untuk maju. 

Kondisi keterbelakangan masyarakat terlihat pula di bidang ekonomi. Disini 

terdapat banyak hal-hal yang merupakan hambatan berupa lingkaran kemiskinan tak 

berujung pangkal (vicious circle  poverty). Hal ini yang menjadi penyebab utamanya 

adalah adanya kekurangan serta keterbatasan yang amat parah dalam pendapatan 

modal dan ketrampilan. Kekuarangan modal untuk investasi disebabkan karena 

tabungan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah mencerminkan dari 

produktivitas masyarakat yang rendah. Produktivitas yang rendah terutama adalah 

akibat kurangnya ketrampilan dan permodalan. Akibat kurangnya modal untuk 

investasi, menyebabkan silutnya usaha pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan investasi 

juga dipengaruhi oleh kurangnya dorongan untuk investasi dalam bentuk kurangnya 

permintaan efektif atau daya beli masyarakat yang rendah yang disebabkan oleh 

rendahnya pendapatan.32 

Pola struktur perekonomian masyarakat tersebut pada umumnya berat 

sebelah, lebih ke agraris dan dengan demikian mempunyai kelemahan-kelemahan 

konjungtur, yang sangat peka terhadap keadaan perkembangan ekonomi daerah. 

Seringkali struktur ini merupakan warisan colonial dengan sector modern ditangan 

perusahaan-perusahaan yang dikuasai modal atau kepentingan asing dan sector 

tradisional yang terutama terdiri dari pertanian rakyat. Dualisme sector ini lebih 

merenggangkan laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan masing-masing sector. 

Karena kurangnya investasi, maka perluasan lapangan kerja menjadi sangat terbatas, 

kecuali itu seringkali lebih diperparah dengan masalah penduduk, terutama pesatnya 

laju pertumbuhan penduduk dalam masyarakat tersebut. 

Dalam bidang politik yang menjadi hambatan utama adalah ketidakstabilan 

sebagai akibat dari adanya proses pencarian identitas daerah dan ideology nasional; 

disamping itu disebabkan juga karena lebih seringnya pertarungan politik yang 

dilandasi oleh pengelompokkan kekuatan-kekuatan politik, seringkali atas dasar 

pribadi-pribadi, dan bukan atas program pembaharuan dan pembangunan. Dengan 

demikian aparatur dan administrasi pemerintah daerah menjadi lemah dan sering 

terbengkalai, padahal menghadapi tugas dan tantangan demikian berat dan beragam. 

Metode untuk menanggulangi kondisi-kondisi keterbelakangan tersebut, 

terutama di bidang ekonomi, pembangunan berencana dirasakan sebagai alternative 

yang rasional, dalam hal ini yang penting adalah bahwa penanggulangan secara sadar 
                                                             

32 Ibid, hlm. 11-15. 
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kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi dengan perencanaan atau tidak, bersiat 

saling berhubungan dan saling mmendukung. Peningkatan dan arah perkembangan di 

bidang pendidikan misalnya sangat mempengaruhi tingkat produktifitas masyarakat 

dalam bidang perekonomian. Melalui perencanaan, kondisi-kondisi keterbelakangan 

dan masalah yang dihadapi masyarakat, diusahakan untuk mengatasinya secara 

sistematis dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan selaras dengan aspirasi-

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat  daerah yang bersangkutan. 

Dalam bidang social, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan 

untuk mengembangkan  nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih 

kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan daerah. Dalam hal ini 

termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersiat produktif. Dan yang 

lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat 

melalui pembinaan dan dorongan serta adanya autonomous energies seperti yang 

telah diuraikan di atas. Dalam bidang politik terkadang dirasakan adanya dilema 

antara perlunya suatu pemerintahan yang kuat yang memberikan kemungkinan 

adanya stabilitas politik, tetapi di lain pihak tetap memberikan peluang pembinaan 

dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat dengan tetap 

berkembangnya pemikiran kreatif dan kritis. 

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal 

dan ketrampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam 

peningkatan pendapatan perkapita serta tabunganh dalam negeri, terutama tabungan 

masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. Untuk 

mengatasi keterbatasan di bidang pembiayaan seringkali diperlukan dana-dana dari 

luar negeri sebagai komponen komplementer. Diversifikasi ekonomi juga salah satu 

tujuan lain untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi. Untuk itu strategi yang tidak 

boleh diabaikan adalah meningkatkan pembinaan keterampilan masyarakat dalam 

kewirausahaan. Demikianlah pokok-pokok dari proses pembangunan suatu daerah 

yang pada hakikaynya merupakan suatu perjuangan dari daerah tersebut dalam 

menghadapi keterbelakangan dan hambatan-hambatanj di berbagai bidang  

sepertinpolitik, ekonomi, hukum maupun social budayanya. 

3. Masalah Yang Dihadapi Daerah Tertinggal. 

 
(a) Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. 

Masyarakat yang berada di wilayah pada umumnya masih belum banyak 

tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap 

pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari 

wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat 

yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan 
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pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam 

pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas 

adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang 

menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) 

kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-

wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya alam dan manusia; (4) 

belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah 

daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) 

secara langsung; serta (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk 

pengembangan wilayah-wilayah ini. 

(b) Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. 

Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis 

belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain:  

(1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan 

produk unggulan;  

(2)  belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku 

pengembangan kawasan di daerah;  

(3)  belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang 

berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta;  

(4)  belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada 

pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam 

perekonomian daerah;  

(5)  masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-

pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non 

pemerintah, dan masyarakat serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;  

(6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap 

modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan 

jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan 

kerjasama investasi; 

(7)  keterbatasan jaringan prasarana dan sarana isik dan ekonomi dalam 

mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta 

(8)  belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah 

maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan 

dan produk unggulan . Sebenarnya, wilayah strategi dan cepat tumbuh ini 

dapat dikembangkan secara lebih cepat tumbuh ini dapat dikembangkan 

secara lebih cepat, karena memiliki produk unggulan yang berdaya saing. 

Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat 
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berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-

wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang. 

(c) Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang. 

Wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi 

sumberdaya alam yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat 

strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, 

pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal 

dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini 

telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan 

yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai 

kerawanan sosial. 

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah 

perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini 

cenderung berorientasi “inward looking” sehingga seolah-olah  kawasan 

perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. 

Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap nbukan merupakan wilayah 

prioritas pembangunhan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu 

pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena 

lokasinya sangat terisolir dan sulit terjangkau. Diantaranya banyak yang tidak 

berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh 

oleh pelayanan dasar dari pemerintah. 

 

4. Faktor Penyebab Masalah. 

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa factor 

penyebab antara lain: 

a. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relative sulit dijangkau 

karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegaunungan, kepulauan, 

pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena factor geomorvologis lainnya 

sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media 

komunikasi. 
 

b. Sumberdaya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi 

sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun 

lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat 
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dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang 

berlebihan. 
 

c. Sumberdaya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal 

mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan yang relative 

rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang. 
 

d. Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, 

transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang 

menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut engalami kesulitan untuk 

melakukan aktifitas ekonomi dan social. 
 

e. Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial. Seringnya suatu daerah mengalami 

bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan konflik social dapat 

menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. 
 

f. Kebijakan Pembangunan. Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan 

oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada 

pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas 

pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam 

perencanaan dan pembangunan. 

 

5. Sasaran Strategik 

Berdasarkan tahapan pembangunan, maka sasaran pembangunan daerah 

tertinggal terbagi dalam sasaran jangka menengah (RPJMN) dan sasaran jangka 

panjang (RPJPN). Sasaran jangka menengah tahun 2009 adalah: 

a. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal sesuai dengan criteria yang telah 

ditetapkan. 

b. Menurunnya indeks kemiskinan di daerah tertinggal melalaui peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya local. 

c. Berkurangnya daerah yang terisolasi secara fisik (transportasi dan komunikasi) 

pada daerah tertinggal secara signifikan. 

d. Meningkatnya laju pendapatan penduduk di daerah tertinggal lebih besar dari laju 

pendapatan penduduk di daerah maju. 

e. Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan pembangunan di daerah pasca konflik dan 

bencana alam.  
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Sasaran sampai dengan tahun 2025 adalah: 

a. Berkurangnya isu kesenjangan antar daerah 

b. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang saat ini 

dikategorikan tertinggal. 

c. Hilangnya daerah yang terisolisasi secara fisik (transportasi dan komunikasi). 

d. Berkurangnya kesenjangan social dan ekonomi antar daerah tertinggal dengan 

daerah lain. 

e. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di daerah tertinggal mendekati 

pendapatan per kapita basional. 

 

6. Sebaran. 

Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa 

kelompok antara lain: 

a. Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang 

pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relative lebih 

maju. 

b. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan 

memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju. 

c. Daerah yang secara administrative sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan 

antar Negara baik batas darat maupun laut. 

d. Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, 

gunung api, maupun banjir. 

e. Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir. 

 

7. Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal. 

Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wilayah administrasi Kabupaten. Hal ini sesuai dengan kewenangan otonomi daerah 

yang secara penuh diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Penetapan criteria daerah 

tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada 

pembangunan enam criteria dasar, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya 

manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan local (celah fiscal), 

aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan Kabupaten yang beradaa di 

daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, 

dan daerah rawan konflik. Keenam criteria ini diolah dengan menggunakan data 

potensi daerah, survey social ekonomi nasional dan data keuangan kabupaten dari 

Departemen Keuangan. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 

 

 

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. Landasan hukum. 

Landasan Hukum Pembangunan Daerah Tertinggal disusun dengan 

mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Undang-Undang Republk Indonesia Nmor 25 Tahun 2005 tentang system 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437); 

9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah. 

10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. 

12. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kementerian Negara Republik Indonesia. 
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14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja kementerian 

Negara Republik Indonesia. 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 187/M Tahun 2004 

16. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 009/PER/M-

PDT/II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 

Pembangunan Daerah Tertinggal. 

 

 

B. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL (KEMENEG. PPDT). 

 

1. PENGEMBANGAN EKONOMI  LOKAL 

Pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal yang dilakukan melalui 
pemanfaatan semberdaya lokal (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan 
kelembagaan) dan partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) 
mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, 
dan kegiatan pokok. 

 
 

1.1.   Permasalahan 
 

Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi local yaitu : 
 

(1) Rendahnya kepemilikan, akses, penguasaan, dan kemampuan pengelolaan 
sumberdaya produktif untuk pengembangan ekonomi lokal; 

(2) Lambatnya pengembangan ekonomi lokal yang disebabkan oleh rendahnya 
dukungan infrastruktur ekonomi, sistem fiskal, fasilitasi dan insentif bagi 
pengembangan industri di daerah tertinggal; 

(3) Lambatnya pengambangan ekonomi lokal yang disebabkan oleh tidak 
adanya satu kesatuan sistem pengembangan wilayah ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi yang masih berpusat di Pulau Jawa, dan belum 
terwujudnya wilayah strategis dan cepat tumbuh. 

 
1.2.   Sasaran Penyelesaian 

 
Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengembangan ekonomi 

lokal yaitu : 
 

(1) Meningkatnya kepemilikan, akses, penguasaan dan kemampuan 
pengelolaan oleh masyarakat daerah tertinggal terhadap sumberdaya 
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produktif untuk pengembangan ekonomi lokal. Terwujudnya optimalisasi 
nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu melalui berkembangnya 
kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan lestari; 

(2) Meningkatnya dukungan infrastruktur ekonomi, sistem fiskal, fasilitasi dan 
insentif bagi pengembangan industri di daerah tertinggal; 

(3) Terbangunnya satu kesatuan sistem pengembangan wilayah ekonomi, 
tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya wilayah 
strategis dan cepat tumbuh yang mampu merangsang pertumbuhan 
ekonomi lokal daerah tertinggal. 

 
1.3.  Arah kebijakan 

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran pengembangan 
ekonomi lokal, antara lain : 
(1) Memperluas akses masyarakat, dan pelaku usaha di daerah tertinggal 

terhadap sumberdaya produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang berkelestarian, dan memberikan nilai tambah pada kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah; 

(2) Mengembangkan industri manufaktur yang memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif dalam sistem kluster dengan pendekatan 
kewilayahan; 

(3) Menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan sekaligus 
meningkatkan sistem insentif dalam kebijakan investasi, dan mendorong 
terciptanya distribusi nasional yang terpadu; 

(4) Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah 
strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-
wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu “ sistem wilayah 
pengembangan ekonomi “ yang sinergis, dan keberpihakan pemerintah 
terhadap wilayah tertinggal dan daerah terpencil. 

 
 

1.4.  Program 
 

Program-program sebagai implementasi arah kebijakan pengembangan 
ekonomi lokal adalah sebagai berikut : 
(1) Program Pengembangan Ekonomi Lokal; 
(1) Program Pengembangan Agribisnis; 
(2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 
(3) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan; 
(4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 
(5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 
(6) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 
(7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 
(8) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 
(9) Program Penataan Struktur Industri; 
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(10) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 
(11) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 
(12) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; 
(13) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal; 
(14) Program Pengembangan Kota-Kota Kecil Menengah. 

 
 

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pemberdayaan masyarakat  daerah tertinggal yang dilakukan melalui 
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan 
mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, 
dan kegiatan pokok. 

2.1.  Permasalahan 
 

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu : 
 

(1) Tidak berdayanya masyarakat dari sisi ekonomi dan ketahanan keluarga 
yang disebabkan  oleh: rendahnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat 
dan mengelola kegiatan ekonomi; rendahnya ketersediaan iptek dan akses 
masyarakat terhadap sumberdaya alam; dan rendahnya ketersediaan dan 
akses terhadap lapangan kerja; serta lemahnya kapasitas kepemilikan dan 
penguasaan tanah ; 

(2) Rendahnya kualitas kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal 
yang berakibat pada buruknya kondisi dan kesadaran masyarakat terhadap 
lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Hal ini diiringi oleh belum 
adanya alternatif pendanaan lingkungan dan pengelolaan hutan, dan pulau-
pulau terpencil ; 

(3) Tidak berdayanya masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya akses dan 
fasilitas kesehatan yang pendidikan yang bermutu ; 

(4) Tidak berdayanya masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas 
penanganan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT), dan 
rendahnya kualitas serta partisipasi pemuda dalam pembangunan. 

 

2.2.  Sasaran Penyelesaian 

 

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat 

yaitu : 

 

(1) Terpunuhinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta 
merata di daerah tertinggi ; 

(2) Meningkatnya kemampuan petani/nelayan dalam menghasilkan komoditas 
berdaya saing tinggi yang didukung tersedianya sumber daya iptek, dan 
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tumbuhnya wirausahawan baru, serta terciptanya lapangan kerja baru di 
daerah tertinggal ; 

(3) Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas hidup KAT sesuai harkat dan 
martabat kemanusiaan, dan peran pemuda di daerah tertinggal ;  

(4) Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam 
perencanaan dan pelaksanaan tata ruang ; mengembangkan mekanisme 
perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan ; dan 
mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas  tanah bagi 
kelompok rentan ; dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah 
secara selektif ; 

(5) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan 
masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, dan mengefektifkan 
sumberdaya yang tersedia dalam pengelolaan hutan ; 

(6) Mengembangkan sistem manajemen dan pendanaan dalam pengelola 
lingkungan hidup di semua tingkat pemerintah, yang melibatkan 
masyarakat sebagai kontrol sosial sehingga memberikan nilai tambah 
secara berkelanjutan terhadap pengembangan ekonomi lokal ; 

(7) Membangun sistem perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam 
pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, serta pulau-pulau kecil yang 
disertai dengan penegakan hukum yang ketat, melalui kemitraan 
pemerintah dan swasta ; 

(8) Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, 
meningkatkan keselamatan kerja, dan meminimalkan resiko terhadap 
bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil . 

 

2.3.  Program  
 

Program-program sebagai implementasi arah kebijakan pemberdayaan 
masyarakat adalah sebagai berikut : 
(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 
(2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 
(3) Program Upaya Kesehatan Perorangan; 
(4) Program Perbaikan gixi Masyarakat; 
(5) Program Sumberdaya Kesehatan; 
(6) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan; 
(7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 
(8) Program obat dan Perbekalan Kesehatan; 
(9) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 
(10) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Senbilan Tahun; 
(11) Program Pendidikan Menengah; 
(12) Program Pendidikan Tinggi; 
(13) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 
(14) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; 
(15) Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja; 
(16) Program Perluasan Kesempatan Kerja yang dilakukan Pemerintah; 
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(17) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) 
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 

(18) Program Pengembangan Daerah Tertingi; 
(19) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 
(20) Program Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Keluarga; 
(21) Program Keluarga Berencana; 
(22) Program Pembinaan dan Peningkatan Partispasi Pemuda; 
(23) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 
(24) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan; 
(25) Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Alam; 
(26) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan Hidup; 
(27) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas; 
(28) Program Pematapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan; 
(29) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan; 
(30) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam 

dan Lingkungan Hidup; 
(31) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 

 
 

3. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN. 
 

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan 
masyarakatmempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, 
program, dan kegiatan pokok. 

 
3.1. Permasalahan 

 
Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan 

pemerintah daerah dan masyarakat yaitu : 

(1) Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan 
efisien; 

(2) Lemahnya kelembagaan kemayarakatan yang berbasis masyarakat 
termasuk koperasi, serta posisi tawar petani/masyarakat dalam aktifitas 
ekonomi. 

3.2. Sasaran Penyelesaian 
 

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengingkatan kapasitas 
kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yaitu : 

(1) Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan 
akuntabel dan dikelola oleh sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang 
profesional dan kompeten; 



36 
 

(2) Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas 
yang berdaya saing tinggi, dengan dukungan kualitas kelembagaan dan 
organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi; 

(3) Meningkatnya akses, control, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan perdesaan. 

 
 

3.3.  Arah Kebijakan 
 

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran peningkatan 
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakay antara lain : 
(1) Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk 

meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produksi, 
membangun delivery sistem dukungan pemerintah untuk sector pertanian;  

(2) Memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih proporsional, dengan 
menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (goog 
governance) dan berwawasan gender; 

(3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan 
kualitasnya, baik secara insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan, 
serta menguatkan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan 
berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. 

 
 

3.4. Program 
 

Program-program sebagai implementasi arah kebijakan peningkatan 
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat adalah sebagai berikut : 
(1) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah; 
(2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 
(3) Program Penataan Daerah Otonom Baru; 
(4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 
(5) Program Pengembangan Agribisnis; 
(6) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 
(7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM; 
(8) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro; 
(9) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 
(10) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 
(11) Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 
(12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 
(13) Program Pengembangan Ekonomi Lokal; 
(14) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 
(15) Program Penigkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; 
(16) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 
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4. PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH 
 

Dalam rangka pengurangan keterisolasian daerah tertinggal yang dilakukan melalui 

peningkatan prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi, serta pembangunan prasarana 

dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sehingga 

memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya, mempunyai beberapa permasalahan, sasaran 

penyelesaian, arah kebijakan, dan kegiatan pokok. 

 

4.1. Permasalahan 

Permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan keterisolasian serah tertinggal 

yaitu : 

(1) Belum terhubungkannya sistem jaringan jalan di masing-masing pulau di 

kawasan timur Indonesia; 

(2) Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan; belum 

terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi 

jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan 

jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan; terbatasnya jumlah prasarana dan 

sarana penyeberangan;  

(3) Terbatasnya prasarana dan sarana angkutan udara perintis.Hal ini menyebabkan 

lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi secara sektoral dan spasial sehinggan 

menyebabkan banyaknya wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam 

pembangunan; 

(4) Terbatasnya prasarana dan sarana, kualitas dan pemerataan pelayanan social dasar 

seperti pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal; 

(5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian dan perikanan pada khususnya 

dan perdesaan pada umumnya di daerah tertinggal; 

(6) Kurangnya kemampuan penyediaan air, kurang optimalnya tingkat layanan 

jaringan irigasi, meningkatna ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung 

sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah di daerah tertinggal. 

4.2.  Sasaran Penyelesaian 

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengurangan keterisolasian daerah 

tertinggal yaitu: 

(1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di 

perdesaan yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat perdesaan, dan 

tersedianya energy, jaringan irigasi serta pelayanan dasar lingkungan; 

(2) Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan 

strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem 

wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis; 
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(3) Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai bagi tercapainya 

pendidikan dasar, serta kesehatan dasar yang memadai dan terjangkau oleh semua 

lapisan masyarakat; 

(4) Tercapainya pola pengelolaan sumberdaya air yang terpadu dan berkelanjutan 

sehingga berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan, dan 

meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, 

permukiman, pertanian dan industry dengan prioritas utama untuk kebutuhan 

pokok masyarakat dan pertanian rakyat; 

(5) Terwujudnya sistem jaringan jalan dalam konteks intermodal dan efisiensi 

pelayanan transportasi yang mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, 

mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta 

terciptanya pola distribusi nasional, dan terjaminnya keselamatan, kelancaran dan 

kesinambungan pelayanan transportasi udara untuk angkutan perintis. 

4.3.  Arah Kebijakan 

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran pengurangan keterisolasian 

daerah  Tertinggal antara lain : 

(1) Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan 

dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu 

‘sistem wilayah pengembangan ekonomi melalui peningkatan ketersediaan 

prasarana dan sarana penunjang mobilisasi masyarakat desa. Hal tersebut di 

dukung oleh keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang 

wilayah dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional 

(Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi,  dan melanjutkan 

pelayanan angkutan laut perintis, dan pelayanan angkutan udara perintis; 

(2) Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis 

dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di 

sekitarnya dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang sinergis, 

tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri 

dan distribusi; 

(3) Menyelenggarakan pendidikan alternative di wilayah konflik dan bencana alam 

yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana yang 

rusak. Memulihkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin 

ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis 

listrik serta daerah terpencil dan perdesaan termasuk daerah pasca bencana alam; 

(4) Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang berorientasi pada 

masyarakat tertinggal dengan membangun penyediaan air melalui pendekatan 

vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air; Meningkatkan fungsi 

jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal 

irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan 

pemeliharaan; Medayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air 

baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di 

wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.  
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4.4.  Program 

Program-program sebagai lmplementasi arah kebijakan pengurangan 

keterisolasian daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 

(1) Program Pengembangan Agribisnis; 

(2) Program Terkait Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (Program Peningkatan 

Prasarana dan Sarana Perdesaan, Program Peningkatan Kualitas Jasa 

Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan); 

(3) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 

(4) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal; 

(5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 

(6) Program Lingkungan Sehat; 

(7) Program Upaya Kesehatan Perorangan; 

(8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan 

Sumber Air Lainnya; 

(9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; 

(10) Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

(11) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ; 

(12) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP; 

(13) Program Pembangunan Transportasi Laut; 

(14) Program Pembangunan Transportasi Udara; 

(15) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana 

Ketenagalistrikan; 

(16) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri; 

(17) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 

(18) Program Pengembangan Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Pos dan Telematika; 

(19) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 

(20) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

 

 

C. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (KEMENEG. 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS) 

 

1. Permasalahan 

Permasalahan dan tantangan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan 
daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 

a. Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian 
rakyat tertinggal masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh: (1) rendahnya 
kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi 
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dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan (2) rendahnya kapasitas 
kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya lokal; 

b. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah 
tertinggal masih rendah. Hal ini tercermin darii rendahnya tingkat pendidikan 
dan ketrampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan 
tingginya tingkat kemiskinan. 

c. Koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah. 
Karena belum dimanaatkannya kerjasama antar daerah tertinggal pada aspek 
perencanaan, penganggaran dan pelaksana pembangunan; 

d. Tindakan alternative kepada daerah tertinggal belum optimal, khususnya pada 
aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan 
pengendalian  pembangunan; 

e. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah 
masih rendah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran 
karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan 
penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal. 

f. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya irigasi dan air bersih. 

Memperhatikan permaslahan-permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal 
dan upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka sasaran-
sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal dan 5 tahun kedepan adalah sebagai 
berikut : 

a. Meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 
persen pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014; 

b. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 
2010 menjadi 14,2 persen pada tahun 2010; dan 

c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manhusia di daerah tertinggal yang 
ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 
2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014. 

 
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal. 

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah 
kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan 
pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian 
daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan 
ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah 
tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi 
ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relative lebih maju. Arah 
kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan 
dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah 
tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 

a. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal 
b. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sumberdaya lokal di daerah tertinggal 
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c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah 
tertinggal; 

d. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal 
e. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta 

peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 

Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal ditujukan untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan 
menekankan pada pengembangan daerah pusat pertumbuhan, pusat produksi, serta 
meningkatkan pertumbuhan usaha makro kecil menengah dan koperasi. Untuk 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal dibutuhkan dukungan 
penguatan sentra produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan pengembangan 
kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber 
daya manusia maupun sarana dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain yang 
juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan 
lokal, melalui dukungan pengembangan dan pendayagunaan. Kegiatan tersebut 
merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi 
pembangunan yang terdapat dalam Bidang ekonomi, Bidang Ilmu Pengatahuan dan 
teknologi, dalam rangka  PPDTrangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal, diperlukan untuk meningkatkan 
perekonomian daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas 
kelembagaan pemerintah daerah tertinggal. Disamping itu, penguatan kelembagaan 
perlu didukung dengan kerjasama antar lembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang 
baik dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di 
PPDT. 

Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di 
daerah tertinggal perlu didukung melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan 
kesehatan khusus juga dibutuhkan untuk daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil 
terdepan (terluar) melalui pelauanan medic spesialis di RS bergerak, pemberian 
insentif khusus terhadap tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal 
dan pulau terkecil terdepan (terluar), serta pemberian jamkesmas. Kegiatan tersebut 
merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi 
pembangunan yang terdapat dalam Bidang pembangunan social budaya dan kehidupan 
beragama , dalam rangka PPDT. 

Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah 
tertinggal berorientasi pada upaya mengatasi permaslahan rendahnya tingkat 
pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja di daerah tertinggal. Peningkatan 
pelayanan pendidikan ini tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar, menengah 
dan kejuruan, tetapi terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan 
ketrampilan hidup (life-skill) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang 
berorientasi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan ekonomi produktif. Untuk 
mendukung  pemerataan tenaga pendidik, diperlukan keberpihakan kepada daerah 
tertinggal melalui adanya pemberian insentif khusus terhadap tenaga pendidik yang 
berada di daerah tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi dan proesionalisme 
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tenaga pendidik di daerah tertinggal. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam 
rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam 
bidang pembangunan social budaya dan kehidupan beragama, dalam rangka PPDT 

Strategi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal ditujukan untuk 
mendoron pertumbuhah ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. 
Dukungan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya melalui 
pembangunan pasar tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi 
keperintisan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana informatika di 
daerah tertinggal. Pengembangan sector transportasi keperintisan, diharapkan dapat 
meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan 
sehingga terjadi keterkaitan pembangunan antara kawasan tertinggal dengan pusat 
pertumbuhan kawasan. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka 
operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam bidang 
sarana dan prasarana, dalam rangka PPDT. 
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MATRIKS 

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN   DAERAH TERTINGGAL (SELURUH 

KEMENTERIAN /LEMBAGA) 

 

 

 
NO 

 
FOKUS 

PRIORITAS / 
KEGIATAN 
PRIORITAS 

 
SASARAN (hasil 
outcomes / output 
yang diharapkan 

 
 

INDIKATOR 

TARGET  

 

PROGRAM 

 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
TERKAIT 

TOTAL 
ALOKASI 

ANGGARAN 
2010-2014 

(Rp. Milyar 

 
2010 

 
2014 

1 Pengembangan 

ekonomi lokal 

 

Peningkatan rata-rata 
PDRB Perkapita Non 
Migas di daerah 
tertinggal  
 
Berkurangnya 

persentase penduduk 

miskin di daerah 

tertinggal 

Rata-rata PDRB Non 
migas didaerah 
tertinggal 
 
 
Rata-rata persentase 
penduduk miskin 
didaerah tertinggal 

9,2 Jt 
 
 
 
 
 
18,8
% 

11,6 
Jt 
 
 
 
 
14,2
% 

  1.267,2 

a. Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitas pusat 
produksi daerah 
tertinggal 

1. Meningkat-Nya 
pengembangan 
pusat produksi 
didaerah tertinggal 
 

2. Terfasilitasi   
nya pemulihan 
ekonomi dan 
pengurangan 
kemiskinan, 
dengan 
menciptakan dan 
memberdayakan 
lingkungan 
pendukung bagi 
perbaikan kegiatan 
usaha dan 
pembangunan 

1.  persentase 
kabupaten di daerah 
tertinggi yang 
memiliki pusat 
produksi  
 
 
2.(a).meningkatkan 
kemampuan dan 
keberdayaan petani 
skala kecil dan aparat 
pemerintah untuk 
mendukung kegiatan 
usaha berbasis 
kelompok di 
perdesaan, (b). 
melaksanakan 
kegiatan perbaikan 

20% 
 
 
 
 
 
  
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
(pada 
2012) 

Program 
percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal  

KPDT 309,6 
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manusia usaha pertanian dan 
usaha lainnya, (c). 
meningkatkan 
kapasitas pemerintah 
daerah dalam 
perencanaan belanja 
publik, management 
pelaksanaan, serta 
monitoring dan 
evaluasi program.    

b. Pengembangan 
kebijakan 
koordinasi dan 
fasilitas Pusat 
Pertumbuhan 
Daerah Tertinggal  

1.Meningkatnya 
pengembangan pusat 
pertumbuhan di Daerah 
tertinggal 
 
2. Terfasilitasinya 
pembiayaan untuk 
pengembangan 
ekonomi 

1.Persentase 
kabupaten di daerah 
tertinggal yang 
memiliki pusat 
pertumbuhan 
 
2.Persentase 
kabupaten di daerah 
tertinggal yang 
,mendapatkan 
fasilitasi pembiayaan 
untuk pengembangan  
ekonomi melalui (a) 
Berkembangnya 
sector usaha swasta 
berorientasi pasar (b) 
Meningkatnya 
kualitas dan nilai 
tambah produksi 
pertanian dan 
perkebunan (c) 
Meningkatkan 
perdagangan 
internasional dan (d) 
Meningkatkan 
investasi dalam 
negeri maupun luar 
negeri 

20% 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 

100%
(pada 
2012) 

Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal  

 676,6 
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c. Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitas usaha 
mikro kecil 
menengah dan 
koperasi daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
pengembangan usaha 
mikro kecil menengah 
dan koperasi di daerah 
tertinggal 

Persentase daerah 
tertinggal yang 
mengembangkan 
usaha mikro kecil 
menengah dan 
koperasi di daerah 
tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 93 

d. Pengembangan 
Kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi pendanaan 
dan kemitraan 
usaha daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
ketersediaan sumber 
pendanaan dan 
pengembangan 
kemitraan usaha di 
daerah tertinggal 

Persentase kabupaten 
di daerah tertinggal 
yang telah memiliki 
sumber pendanaan 
dan melaksanakan 
kemitraan usaha 
dengan daerah lain 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 92 

e. Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi investasi 
ekonomi daerah 
tertinggal 

Meningkatnya jumlah 
dan nilai investasi di 
daerah tertinggal 

 20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPPDT 96 

         
II Penguatan 

kelembagaan 
Masyarakat dan 
pemda dalam 
pengelolaan 
sumberdaya lokal  

Meningkatnya PAD 
dikabupaten daerah 
tertinggal 
 

Rata-rata Laju 
peningkatan PAD di 
kabupaten daerah 
tertinggal  

    1.630,1 

a Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan dan 
pelatihan 
masyarakat 

Meningkatnya 
kapasitas kelembagaan 
masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam 
pembangunan 

Jumlah daerah 
tertinggal yang 
memperoleh fasilitasi 
peningkatan 
kelembagaan dan 
pelatihan masyarakat 
(provinsi) 

32 32 Pemberdayaan 
masyarakat 
dan 
pemerintahan 
desa 

Kemendagri 63 
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b Pengembangan 
kebijakan 
koordinasi dan 
fasilitasi penguatan 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
tertinggal, terdepan, 
terluar, dan pasca 
konflik 

1.Meningkatnya 
kemampuan sistem, 
organisasi, dan SDM 
pemerintah daerah 
untuk mewujudkan 
good governance  
 
2.(1) Meningkatnya 
kemampuan 
kelembagaan Pemda 
dan masyarakat dalam 
pengelolaan 
sumberdaya lokal, (ii) 
Meningkatnya kegiatan 
ekonomi, 
pengembangan 
sumberdaya manusia, 
dan infrastruktur 
lingkungan perdesaan 
secara terpadu didaerah 
tertinggal, dan (iii) 
Meningkatkan 
mobilitas penduduk 
dan arus barang antara 
daerah tertinggal ke 
pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi 
dan pelayanan publik, 
melalui PNPM Mandiri   

1.Persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memperoleh fasilitasi 
penguatan 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
dan mengalami 
peningkatan indeks 
good governance  
 
2.(i)Persentase 
jumlah kabupaten 
tertinggal yang 
kemampuan 
kelembagaan 
pembangunan 
masyarakat dan 
pemda meningkat 
dalam pengelolaan 
sumberdaya lokal, (ii) 
Persentase jumlah 
kawasan 
pembangunan 
perdesaan yang 
terpadu dari aspek 
ekonomi, sumberdaya 
manusia dan 
infrastruktur 
lingkungan, dan (iii) 
Persentase kabupaten 
di daerah yang 
tertinggal mengalami 
peningkatan 
mobilitas penduduk 
dan arus barang antar 
daerah tertinggal ke 
pusat-pusat 

20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64% 

100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 1.227,5 
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pertumbuhan 
ekonomi dan 
pelayanan publik   

c Pengembangan 
kebijakan 
koordinasi dan 
fasilitasi penguatan 
kelembagaan sosial 
masyarakat daerah 
tertinggal  

Meningkatnya 
kapasitas kelembagaan 
sosial masyarakat 
daerah tertinggal  

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memperoleh 
fasilitasi penguatan 
kelembagaan social 
masyarakat daerah 
tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 89 

d Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi lembaga 
kerjasama antar 
daerah-daerah 
tertinggal  

Meningkatnya 
kerjasama antar 
lembaga pemerintah di 
daerah tertinggal 

Persentase kabupaten 
daerah tertinggal 
yang menjalin 
kerjasama dengan 
pemerintah daerah 
lain. 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 85 

e Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
asilitasi 
kelembagaan 
perekonomian di 
daerah tertinggal 

Meningkatnya 
kapasitas lembaga 
perekonomian daerah 
tertinggal 

Persentase kabupaten 
di daerh tertinggal 
yang memperoleh 
asilitasi penguatan 
kelembagaan 
perekonomian di 
daerah tertinggal  

20% 100
% 

Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 77 

f Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi kemitraan 
antar lembaga 
daerah tertinggal 

Meningkatnya 
kemitraan antar 
lembaga pemerintahan 
daerah tertinggal 

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memperoleh 
fasilitas penguatan 
kemitraan antar 
lembaga daerah 
tertinggal  

20% 100

% 

Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 77 

g Koordinasi 
pengelolaan 
masyarakat 
kawasan tertinggal 

Terselenggaranya 
koordinasi pengelolaan 
masyarakat teringgal 

Jumlah rapat 
koordinasi wawasan 
kebangsaan jumlah 
pemantauan dan 
evaluasi  

124 124 Program 
peningkatan 
koordinasi 
bidang politik, 
hukum dan 
keamanan  

Kemenko 
Polhukam 

3,4 
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h Pembinaan 
administrasi 
pendapatan dan 
investasi daerah 

Meningkatnya 
kemampuan 
administrasi 
pendapatan dan 
investasi daerah 

Persentase kabupaten 
daerah tertinggal 
yang memperoleh 
fasilitasi peningkatan 
kemampuan 
administrasi 
pendapatan dan 
investasi daerah 

0% 50% Peningkatan 
Kapasitas 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah  

Kemendagri 8,2 

III Peningkatan 
pelayanan 
kesehatan yang 
berkualitas dan 
terjangkau didaerah 
tertinggal 

1.peningkatan rata-rata 
Abgka Harapan Hidup 
didaerah tertinggal 
 
 
2.Berkurangnya Angka 
Kematian Bayi (AKB) 
di daerah tertinggal 
 
3.Meningkatnya 
persentase penolong 
persalinan terakhir oleh 
tenaga kesehatan  

1.Rata-rata AHH di 
daerah tertinggal 
yang berada dibawah 
rata-rata naisonal 
(tahun) 
 
2.AKB di daerah 
tertinggal (per 1000 
kelahiran hidup) 
 
3.Persentase 
Penolong Persalinan 
Terakhir Oleh Tenaga 
Kesehatan (%) 

67,5 
 
 
 
 
 

25,2 
 
 
 

74,7 

68,6 
 
 
 
 
 

22,8 
 
 
 

100 

  132 

a Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
kesehatan daerah 
tertinggal  

Meningkatnya 
koordinasi 
pembangunan 
infrastruktur kesehatan 
daerah tertinggal  

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memperoleh 
asilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
kesehatan daerah 
tertinggal 

20% 100% 

 

 

 

 

Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 70 

b Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi kesehatan 
dasar, Lanjutan 
Daerah Tertinggal 

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
di daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
Kesehatan Dasar 
Daerah Tertinggal 

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
Kesehatan Dasar 
Daerah Tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 62 
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IV Peningkatan 
pelayanan 
pendidikan di 
daerah tertinggal 

1.Meningkatnya rata-
rata angka melek huruf 
usia 15-24 tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal 
 
2.Meningkatnya rata-
rata lama sekolah 
penduduk di daerah 
tertinggal  
 
 
3.Meningkatnya rata-
rata APS usia 7-12 
tahun di kabupaten 
daerah tertinggal 
 
 
4.Meningkatnya rata-
rata APS usia 13-15 
tahun di kabupaten 
daerah tertinggal 
(berada di bawah rata-
rata nasioanal)  

1.Angka Melek 
Huruf usia 15-24 
tahun di kabupaten 
daerah tertinggal (%) 
 
2.Rata-rata lama 
sekolah penduduk 
usia di atas 15 tahun 
di kabupaten daerah 
tertinggal  
 
3.Rata-rata APS usia 
7-12 tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal  
(%) 
 
  
4.Rata-rata APS usia 
13-15 tahun 
dikabupaten daerah 
tertinggal (%) 

97,8 
 
 
 
 
 

7,3 
 
 
 
 
 

97,0 
 
 
 
 

89,6 

99,6 
 
 
 
 
 

7,7 
 
 
 
 
 

99,4 
 
 
 
 

97,9 

  183 

a Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
asilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
pendidikan daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
di daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
pembangunan 
infrastruktur  

Persentase kabupaten 
di daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan dibidang 
pembangunan 
infrastruktur 
pendidikan daerah 
tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 48 

b Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pendidikan dasar, 
menengah dan 

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan Pendidikan 
Dasar, Menengah Dan 

Persentase kabupaten 
di daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
Pendidikan Dasar, 
Menengah dan 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 48 
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Kejuruan di Daerah 
Tertinggal  

Kejuruan Daerah 
Tertinggal  

Kejuruan Daerah 
Tertinggal 

c Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pendidikan Luar 
Sekolah Daerah 
Tertinggal 

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
Pendidikan Luar 
Sekolah Daerah 
Tertinggal 

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijaknan di bidang 
Pendidikan Luar 
Sekolah Daerah 
Tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 87 

V Peningkatan sarana 
dan prasarana 
daerah tertinggal 
serta aksesbilitas 
daerah tertinggal 
dengan pusat-pusat 
pertumbuhan 

Meningkatnya 
persentase daerah 
tertinggal yang telah 
tersedia sarana dan 
prasarana pendukung 
aktifitas ekonomi 
meningkatnya nilai dan 
volume perdagangan di 
daerah tertinggal  

Indeks infrastruktur 
nilai dan volume 
perdagangan di 
daerah tertinggal 

    682,5 

a Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
ekonomi daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur ekonomi 
daerah tertinggal   

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur ekonomi 
daerah tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal 

KPDT 170 

b Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur energy 
daerah tertinggal 

1.Meningkatnya 
persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur energy 
daerah tertinggal 
 
 
2.Meningkatnya 
pemanfaatan energy 
matahati untuk 

1.Persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur energi 
daerah tertinggal  
 
2.persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki database 
permintaan 

20% 100%  KPDT 220,5 
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Pengembangan 
Infrastruktur Dasar di 
Wilayah Perdesaan 
Tertinggal Terpencil   

kelistrikan dengan 
menggunakan 
teknologi GIS dan 
memanfaatkan energi 
matahari untuk 
pengembangan 
infrastruktur serta 
peningkatan 
kemampuan 
masyarakat yang 
dapat melakukan 
pemetaan Wilayah 
Rentan Perubahan 
Iklim dan Kegiatan  
Adaptasi untuk 
Mengantisipasi 
Perubahan Iklim     

c Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi 
daerah tertinggal 

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi daerah 
tertinggal 

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi 
daerah tertinggal  

20% 100%  KPDT 60 

d Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Transportasi 
Daerah Tertinggal  

Meningkatnya 
persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
pembangunan 
infrastruktur 
transportasi daerah 
tertinggal 

Persentase kabupaten 
didaerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
pembangunan 
infrasturktur 
pendidikan daerah 
tertinggal  

20% 100%  KPDT 232 

TOTAL 3.894,8 

Sumber; Kemeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Rangkuman RPJMN  Tahun 2010-2014. 
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D. REALITAS IMPLEMENTASI PENCAPAIAN PROGRAM PPDT PADA EMPAT BIDANG 

PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN  WILAYAH NTT. 

  

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal di kabupaten wilayah NTT 

memberikan gambaran kepada kita bahwa apakah benar pembangunan melaui program 

PPDT betul-betul dapat mengenai sasaran yaitu manusia? apakah betul sumber daya 

manusia maupun alam lokal benar-benar dimanfaatkan? ataukah lebih banyak pemerintah 

pusat/daerah mengedepankan kepentingan materil kepada sekelompok orang semata?. 

Berikut akan diuraikan implelementasi  pencapaian program PPDT untuk kepentingan 

masyarakat, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

1. Empat Bidang Prioritas PPDT  : 

 

a. Bidang Pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) 

Program pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia sehingga berperan secara aktif dalam proses pembanguan. 

Dalam OTDA, pendidikan harus memperhatikan keragaman kebutuhan atau 

keadaan daerah dengan menambah muatan lokal, peningkatan pemerataan 

dan peningkatan kualitas, mengembangkan pola dan sistem pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik spesifik daerah, seperti pendidikan berpola 

asrama, pemberian bantuan dan keringanan biaya pendidikan serta 

memberdayakan yayasan-yayasan pendidikan. 

Namun masalah-masalah dalam dunia pendidikan masih saja dapat 

dijumpai , diantaranya: (a) Kurangnya sarana penunjang seperti perpustakaan 

atau bahah bacaan lainnya untuk menambah wawasan para siswa, bahkan 

gedung sekolah pun ada yang perlu direnovasi, (b) jumlah anak putus sekolah 

cukup tinggi karena pemahaman (orang tua siswa) tentang pentingnya 

pendidikan masih lemah, kurikulum yang monoton atau tidak tersedianya 

daya tarik lain dari sekolah, (c) masalah guru yang untuk ketempat tugas 

karena asilitas kurang memadai dan kurang mendapat penghargaan sehingga 

mempengaruhi dedikasi dan mentalitas sebagai seorang guru, (d0 masalah 

pembiayaan yang juga masih melilit orang tua walaupun adanya subsidi dari 

pemerintah melalui dana otsus atau melalui sumber yang lain. 

Solusi : 

(1) Libatkan semua komponen di lingkungan sekolah (orang tua, gereja, 

tokoh mayarakat, pemuda) agar masyarakat merasa memiliki sekolah 
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(2) Berikan pendidikan dasar secara baik (karena pendidikan yang lebih 

tinggi sangat dipengaruhi oleh pendidikan dasar) dengan asilitas dan 

sarana yang memadai. 

(3) Sediakan segala fasilitas penunjang gedung sekolah atau perumahan 

guru, sehingga mempengaruhi guru untuk betah tinggal ditempat tugas 

(4) Ciptakan kurikulum lokal dan pembinaan-pembinan kerjainan lokal 

sehingga mempengaruhi masyarakat sekitar untuk terlibat langsung 

dalam proses pendidikan 

(5) Perjelas pendistribusian dana-dana untuk pendidikan  20 persen dari 

total penerimaan. 

 

b. Bidang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 

Program kesehatan diarahkan untuk meningkatkan 

jangkauan/pemerataan mutu pelayanan kesehatan, antara lain melalui 

program pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan 

HIV/AIDS, peningkatan SDM di bidang kesehatan baik medis dan para 

medis, pelayanan rumah sakit, penyediaan obat-obatan, perbaikan gizi, dan 

penyehatan lingkungan. Menurut UU No. 21 tahun 2001 pasal 59 dan pasal 

60 dengan jelas digambarkan bahwa kewajiban pemerintah untuk menetapkan 

standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. 

Pemerintah juga wajib mencegah dan menanggulangi penyakit endemic dan 

atau penyakit yang membahayakan kelangsungan penduduk.  

Semuanya itu ditunjang dengan setiap penduduk berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya karena 

menurut UU No. 21/2001 pasal 36 (2) sekurang-kurangnya 15 persen dari 

penerimaan dialokasikan untuk kesehatan dan perbaikan gizi). Dalam proses 

inilah masalah kesehatan meliputi ; Gedung dan alat-alat (b) sumber daya 

manusia (c) Geografis dan demografis (d) kuantitas tenaga kesehatan (e) 

Biaya kesehatan yang masih sangat tinggi (f) kurangnya sosialisasi tentang 

hidup sehat. 

Solusi : 

(1) Tingkatkan sarana penunjang kesehatan di puskesmas seperti gedung, 

labiratorium dan sarana lain 

(2) Tingkatkan jankauan pelayanan kesehatan dan maksimalkan 

kemampuan puskesmas dan jajarannya sebagai pusat pelayanan dan 

pengembangan upayan kesehatan. 

(3) Tingkatkan SDM tenaga medis sehingga semakin professional 
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(4) Sediakan dana yang cukup memadai untuk peningkatan kesehatan 

bukan menjadikan kesehatan sebagai salah satu sumber PAD 

(5) Gunakan sumber daya setempat (SDM dan SDA) dalam mendukung 

pelayanan kesehatan. 

 

c. Bidang Infrastruktur (UU No. 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama 

Pemerintah, Swasta ddalam Pembangunan) 

Diarahkan untuk menyediakan infrastruktur strategis termasuk 

prasarana dan sarana social ekonomi, yang mendukung pelayanan public, 

terutama masyarakat lokal di wilayah terpencil/pedalaman, dalam rangka 

mempercepat ekonomi pedesaan, mekberi peluang berusaha, menciptakan 

lapangan kerja, memperlancar arus barang dan jasa serta menjamin 

tersedianya bahan pangan dan bahan lokal dengan harga terjangkau, 

pemerataan pertumbuhan pendapatan masyarakat. 

Salah satu hala yang sangat penting dalam meningkatkan mutu 

pelayanan dalam pembangunan adalah sarana dan prasarana yang memadai, 

untuk mencapai hal tersebut di atas dan dengan melihat latar belakang kondisi 

di wilayah kabupaten NTT, tidak semudah membuat program, sehingga yang 

menjadi masalah utama dalam proses pembangunan daerah tertinggal di 

kabupaten provinsi NTT adalah masalah geografis maupun topografis kaena 

antara wilayah yang satu dengan wilayah lain berbeda-beda sehingga sangat 

sulit dijangkau. Selain itu masalah lain yang menjadi pengganjal 

pembangunan di bidang infrastruktur adalah pembangunan yang tidak 

dikonsentrasikan di suatu bidang transportasi.  

Hal ini juga yang mengakibatkan pembangunan tidak merata. Sarana 

dan prasarana infratruktur lain yang memperlancar pembangunan dalam 

perkotaan adalah sarana dan prasarana komunikasi, penerangan, air bersih, 

persampahan, drainese dan pasar yang masih sangat memprihatinkan. 

Sedangkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk wilayah pedesaan yang 

paling mempunyai pengaruh adalah sarana penghubung/transportasi darat dan 

sungai karena transportasi darat dan sungai memainkan peranan penting 

dalam mencapai sejumlah besar masyarakat pedesaan. Apabila infrastruktur 

pedesaan tidak ada, biaya pemasaran produk pertanian akan tinggi sehingga 

menjadi penghalang bagi petani miskin. Namun kondisi sekarang yang ada 

banyak jalan darat dan jembatan di pedesaan rusak dan juga dermaga yang 

notabene terbuat dari kayu banyak dalam kondisi rusak.   

Solusi : 
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(1) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana komunikasi, 

penerangan, air bersih, persampahan drainese dan pasar. 

(2) Penambahan penyediaan sarana transportasi umum dan perbaikan 

jalan dan jembatan 

(3) Pembangunan dan perbaikan sarana kampong, rumah dan sanitasi 

masyarakat 

(4) Pemberian subsidi untuk pemasanagan listrik 

(5) Pemberian bantuan prasarana dan sarana air bersih yang memadai. 

 

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Pengembangan Ekonomi Lokal). 

Program peningkatan ekonomi rakyat bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di 

bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu  

mengolah siumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mendorong masyarakat 

pedesaan, usaha kecil, menengah dan koperasi untuk berkembang serta 

mampu mendorong berkembangnya ekonomi daerah dan mampu 

menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 

Dari beberapa masalah yang menjadi prioritas dalam pemberdayaan 

ekonomi rakyat di daerah adalah ssebagai berikut : (1) partisipasi masyarakat 

masih lemah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi (b) 

kurangnya sumber daya manusia bidang ekonomi (c) kurangnya dorongan 

kepada masyarakat pedesaan untuk memanaatkan sumber-sumber daya yang 

ada terutama dalam bidang ekonomi, dalam melakukan usaha kecil, 

menengah dan koperasi sehingga ada lapangan kerja untuk orang pedesaan 

dan mampun mningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (d) 

tidak adanya kesempatan yang sama kepada masyarakat asli untuk bersaing 

secaa terbuka dalam berwirausaha (e) kurang dimanaatkannya potensi-potensi 

sentra di kabupaten (f) tidak tersedianya kredit yang tidak mengikat 

masyarakat.  

Solusi : 

(1) Menetapkan sentra-sentra produksi perkebunan, tanaman pangan dan 

peternakan berdasarkan kemampuan wilayah  

(2) Memberikan kredit yang sedikit memberikan kebebasan kepada 

masyarakat 

(3) Memberikan pemahaman ekonomi kepada masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan dan sosialisasi lebih khusus melalui jalur lembaga gereja 
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yang sampai sekarang menjadi sau-satunya lembaga yang masih 

dipercaya oleh masyarakat 

(4) Dibuat magang atau pendapingan kepada masyarakat yang mau 

berusaha dengan baik. 

 

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten  

a. Entrepreneur  

PEMKAB sebagai entrepreneur adalah merupakan tanggung jawab 

untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dengan mengembangkan 

suatu usaha sendiri dengan membentuk BUMD atau bermitra dengan dunia 

usaha swasta namun kegoatan usaha tetap dalam pengendalian PEMKAB 

harus mampu mengelola asset-aset PEMKAB dengan lebih baik dan 

ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan. 

b. Koordinator 

 

PEMKAB harus mampu bertindak sebagai coordinator dalam 

pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-

kebijakan atau mengusukan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang 

komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini PEMKAB biasanya 

melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses 

pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan 

kondisi perekonomian di daerah. PEMKAB dapat juga melibatkan lembaga-

lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun 

sasaran ekonomi, rencana, strategi pelaksanaanya. Pendekatan ini sangat 

potensial dalam menjaga konsistensi PEMKAB, serta untuk menjamin bahwa 

perekonomian didaerah akan mendapatkan manfaat yang optimal. 

 

c. Fasilitator 

 

PEMKAB dapat berperan sebagai fasilisator dengan cara mempercepat 

pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya 

masyarakat) didaerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses 

pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata 

ruang daerah (Zoning) yang lebih baik. 

 

d. Stimulator 

 

PEMKAB dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan 

usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia 
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usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-

perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini 

dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan 

kawasan industry, pembuatan outlets untuk produk-produk UKM, 

membantu UKM melakukan pameran, dan sebagainya. 

 

3. Bidang Pendidikan. 
 
a. Kesiapan Daerah. 

Secara empiris dan realitas di lapangan, harus diakui bahwa masih 

terdapat daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari 

pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan ini. Dapat diberi 

penjelasan bahwa berbagai kemungkinan yang menyebabkan daerah tertentu 

belum siap menerima desentralisasi pendidikan ini antara lain : 

 

(1) Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. 

Maksud SDM yang kurang yaitu berhubungan dengan kuantitas dan juga 

kualitas. Terdapat daerah tertentu yang kualitas SDM-nya belum dapat 

dengan baik  memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsepn 

desentralisasi pendidikan ini. Demikian pula halnya berkaitan dengan 

kuantitas atau jumlah SDM yang ada. Daerah tertentu melihat bahwa dari 

segi jumlah SDM mereka masih sangat terbatas. Kalaupun ada yang telah 

menyelesaikan program magisternya, jumlahnya tidak mencukupi atau 

dtidak memadai. 

(2) Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. 

Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap 

daerah. Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena 

dengan sistem dropping yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka 

sangat terkejut (future shock) ketika tiba-tiba memperoleh kewenangan 

untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan pendidikan di 

daerahnya. Untuk itu, mereka belum siap dengan segala bentuk sarana 

dan prasarana yang diperlukan. Jika dalam waktu singkat mereka 

dipersyaratkan untuk melengkapi segala sarana dan prasarana tersebut, 

mereka akan mengalami kesulitan besar. Kecuali, jika pemerintah pusat 

masih bersedia membantu atau menyediakan segala bentuk sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan 

desentralisasi pendidikan tersebut. 
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(3) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sangat rendah. 

Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal, 

merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan 

kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Pembiayaan pembangunan yang 

mereka lakuklan selama ini banyak ditunjang oleh pusat atau provinsi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tergolong masih sangat rendah. 

Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka masih berharap dapat diberi 

kesempatan untuk menunda pengimplementasian kebijakan tersebut di 

daerah mereka. Bila memungkinkan, mereka dapat bekerjasama dengan 

pemerintah daerah lainnya yang memiliki PAD yang lebih besar, yang 

membuat mereka bias mendapatkan sistem subsidi silang. 

(4) Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah 

perubahan. 

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun tidak semua orang 

memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap sebuah perubahan. 

Sebagian di antara mereka melihat perubahan sebagai sesuatu yang 

samar-samar, tidak jelas, tidak pasti, bahkan sesuatu yang 

mengkhawatirkan. Hal ini tidak tertutup akan terjadi pada sebagian aparat 

atau masyarakat di daerah tertentu. Ketakutan akan masa depan yang 

diakibatkan oleh perubahan yang terjadi, membuat mereka tidak siap 

secara mental menghadapi perubahan tersebut. 

(5) Mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaharuan. 

Salah satu bentuk perubahan yang sering dipakai yaitu upaya pembaruan. 

Pembaruan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan 

pembaruan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaruan kurikulum, para 

guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti penataran, uji 

coba model, uji coba mekanisme, sosialisasi kurikulum, dan sebagainya. 

Semuanya itu ditangkap oleh sebagian personil guru kita sebagai sebuah 

“malapetaka” atau setidaknya menjadi beban yang cukup berat bagi 

mereka. 

 

b. Sikap Daerah. 

Berbagai sikap yang dipresentasikan oleh beberapa pemda dalam 

menghadapi implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Sebagian di antara mereka menunjukkan kegembiraan karena hal itu 

sudah lama mereka tunggu-tunggu. 



59 
 

b. Ada pula yang menyikapi kebijakan itu dengan biasa-biasa saja. 

Mereka menganggap konsep desentralisasi merupakan  sebuah 

konsekuensi dari perubahan sistem politik atau pemerintahan. 

c. Sikap lain yang dapat dibaca dari masyarakat Indonesia yaitu sikap 

pesimistis. Mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai wujud 

ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam mengelola masyarakat 

daerah. 

d. Sikap skeptis yang ditunjukkan oleh sebagian pemda atau 

masyarakat memperlihatkan ketidak percayaan mereka akan maksud 

baik pemerintah pusat. Mereka melihat dan masih membaca adanya 

keinginan-keinginan tersembunyi dari pemerintah pusat. Mereka 

juga masih merasakan ketidakikhlasan pemerintah pusat dalam 

melepaskan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah. 

e. Sikap lain yang diperlihatkan oleh sebagian pemda yaitu sikap 

khawatir dan rasa takut. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan 

ketersediaan dana, prasarana, dan sarana yang mendukung, kurang 

mereka miliki. Apabila hal ini dipaksakan pada daerah mereka, 

hanya akan menambah banyak orang yang kurang bahagia. Rasa 

takut ini juga berhubungan dengan ketidakyakinan mereka akan 

kemampuan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut. 

 

c. Sikap Kewenangan Pusat. 

Pemerintah pusat masih saja mempertahankan bentuk-bentuk 

kewenangan didunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, khususnya pada pasal 2, butir 

11, bidang pendidikan tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang 

oleh pemerintah pusat, diantaranya terdapat tujuh hal yang penetapannya 

masih dighenggam oleh pemerintah pusat. Kewenangan lainnya 

berhubungan dengan pemanaatan hasil penelitian, pengaturan dan 

pengembangan pendidikan jarak jauh, serta sekolah internasional. Termasuk 

pula didalamnya melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan 

sastra Indonesia. Mengenai tujuh hal yang penetapannya masih di bawah 

kewenangan pusat, diantaranya berhubungan dengan standar kompetensi 

siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional; 

standar materi pelajaran pokok; gelar akademik; biaya penyelenggaraan 

pendidikan; penerimaan; perpindahan, sertifikasi siswa/mahasiswa; benda 

cagar budaya; dan kalender akademik. 
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d. Dampak Kebijakan. 

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desntralisasi pendidikan 

adalah sebagai berikut :  

a. Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk 

mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah. Tentu saja, hal 

ini sangat riskan dilakukan karena berhubungan langsung dengan 

masyarakat atau rakyat kecil :akar rumput” (grasss root) yang 

semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. 

b. Desentralisasi pendidilan ini memberikan peluang kekuasaan yang 

cukup kuat dan besar bagi para kepala dinas pendidikan. Hal ini 

membuka peluang bagi terciptanya raja-raja kecil didaerah, 

khususnya ketika control pemerintah provinsi dan pusat tidak lagi 

berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, para 

kepala dinas pendidikan pemerintahan kota atau kabupaten 

tersebutlah yang secara individual memiliki kekuasaan dan 

kewenangan dalam pengambilan keputusan decision making. 

c. Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang 

semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Hal ini bias terjadi karena 

daerah-daerah dengan PAD besar akan memberikan porsi dana 

pendapatannya itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. Sementara 

daerah lainnya tidak mungkin melaksanakannya. Hal itu sampai 

terjadi karena mereka tidak memiliki dana yang cukup besar untuk 

menambah insentif bagi para guru-guru mereka. 

d. Desentralisasi pendidikan ini juga bias berdampak negative terhadap 

pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah-

daerah kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas, sekaligus 

secara kuantitas guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya 

tersebut. Bagaimana halnya dengan daerah-daerah yang PAD-nya 

sangat kecil ? Mereka akan ditinggalkan oleh guru-guru mereka. 

Akhirnya tempat-tempat tertentu di Indonesia ini akan kelebihan 

tenaga guru, sementara daerah lainnya akan mengalami kekurangan 

tenaga guru. 

e. Ada juga yang mengatakan bahwa desentralisasi ini hanya akan 

memindahkan praktik-praktik kotor korupsi, kolusi dan neporisme 

(KKN) dari pusat ke daerah. Praktik KKN di bidang pendidikan 

yang selama ini banyak dilakukan oleh para perlahan, tetapi pasti 

menuju daerah-daerah yang “basah” dan kaya. Bila daerah-daerah 

tersebut membuka  peluang untuk mereka menjlankan misi dan visi 
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malingnya, tidak akan mustahil KKN akan menjadi semakin 

“sukses” berkembang di daerah tersebut. 

f. Selain penjelasan di atas kita dapat juga memprediksi tentang 

kemumungkinan beragamnya hasil belajart siswa. Hal ini disebabkan 

pembuatan silabus materi pembelajaran dibuat berdasarkan 

kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Perbedaan-

perbedaan tersebut member kemungkinan terjadinya keberagaman 

hasil bejar siswa. Kalu kondisi sudah menjadi begini rupa, akan sulit 

bagi kita untuk mendapatkan angka-angka yang dapat berbicara 

dalam skala nasional. Pada akhirnya, kondisi ini akan mengarah pada 

tidak meratanya mutu/kualitas belajar/tamatan siswa kita. 
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BAB IV 

ANALISIS  
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

 
 
 

A. EFEKTIFITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 
 

Dalam sistem hukum terdapat tiga factor, yaitu substansi, struktur (kelembagaan), 

dan budaya hukum. Ketiga factor yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal 

saling berinteraksi sehingga mencerminkan bekerjanya hukum/peraturan perundang-

undangan. Bentuk hubungan ketiga factor substansi, kelembagaan dan budaya hukum 

adalah saling pengaruh, tidak searah, atau lebih bersifat interdependen (network). Ketiga 

factor tersebut memiliki tujuan, yaitu percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Selanjutnya, hubungan tiga factor ini akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang menyebutkan efektifitas hukum/peraturan perundang-undangan dan 

hambatan/kendala dalam konteks pembangunan daerah tertinggal, dan bagaimana 

seharusnya hukum/peraturan perundang-undangan berperan. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terhadap tiga factor hukum di atas 

dilakukan dekomposisi atau pemilahan. Struktur atau kelembagaan hukum 

dipresentasikan oleh tiga lembaga yang melaksanakan upaya pembangunan daerah 

tertinggal, yaitu : (1) Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

(2) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan (3) 

Pemerintah Daerah. Sementara itu, substansi atau regulasi direpresentasikan oleh 

Kebijakan (1) pendidikan,  (2) kesehatan, (3) infrastruktur, dan (4) pengembangan 

ekonomi lokal. Terakhir budaya hukum direpresentasikan oleh enam komponen 

pembentuk budaya hukum, yaitu : (1) political will atau komitmen, (2) kepentingan, (3) 

pemahaman, (4) konsistensi, (5) integritas, dan (5) keterbukaan. 

Dasar kerangka pikir ketiga factor hukum tersebut adalah terdapat beberapa 

regulasi yang diadakan untuk mengefektifkan peraturan perundang-undangan 
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pembangunan daerah tertinggal. Regulasi yang terdiri dari empat hal, yaitu: (1) 

pendidikan (2) kesehatan, (3) inrastruktur, dan (4) pengembangan ekonomi lokal. 

Selanjutnya dilaksanakan oleh tiga  lembaga termasuk aparat yang berada didalamnya, 

sementara itu, dalam melaksanakan regulasi oleh lembaga dengan aparat-aparatnya 

diperlukan enam komponen budaya hukum seperti tersebut di atas. 

Setelah diperoleh komponen hasil dekomposisi dari masing-masing factor hukum, 

untuk dapat dilakukan penilaian terhadap hal tersebut, diperlukan kriteria dan alternative 

penilaian (efektif dan tidak efektif). Suatu regulasi/peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan secara kelembagaan akan dapat dikatakan efektif apabila memiliki atau 

didukung oleh ; 

(6) Dasar hukum pendirian, yang memberikan legalitas keberadaan regulasi dan 

institusi yang terkait; 

(7) Dasar hukum kewenangan, yang memberikan kejelasan cakupan kewenangan dari 

masing-masing institusi yang terlibat dalam regulasi/kebijakan; 

(8) Adanya hierarki dan mekanisme kerja, yang memberikan kejelasan bagaimana 

regulasi atau kebijakan dapat dilaksanakan oleh institusi yang terkait; dan 

(9) Kelengkapan peraturan pendukung, yang memudahkan institusi terkait untuk 

melakukan eksekusi kebijakan sesuai kewenangan yang dimiliki. 

Selanjutnya, dari segi substansi atau regulasi, suatu regulasi atau kebijakan akan 

dapat dikatakan efekti apabila dalam setiap produk hukum yang menjadi landasan dari 

regulasi atau kebijakan memiliki atau didukung oleh : 

(1) Unsur filsafat yang memadai; 

(2) Pertimbangan ilmu pengetahuan; 

(3) Unsure objective atau sasaran yang jelas 

(4) Unsur pertimbangan ekonomi 

(5) Kesesuaian dengan ketentuan dasar yang lebih tinggi; dan 

(6) Pemenuhan kaidah-kaidah legal drafting. 
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Kemudian dari segi culture atau budaya hukum suatu regulasi atau kebijakan akan 

dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan regulasi atau kebijakan tersebut memiliki 

atau didukung oleh: 

(1) Political will atau komitmen yang kuat dari institusi terkait; 

(2) Tidk adanya konflik kepentingan; 

(3) Pemahaman ketentuan yang mendalam dari semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan regulasi atau kebijakan; 

(4) Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi/atau kebijakan; 

(5) Integritas profesi atau kejujuran sehingga tidak nada indikasi crony-capitalisme  

pelaksanaan regulasi/kebijakan; 

(6) Tidak adanya diskriminasi atau ada keterbukaan pelaksanaan regulasi/kebijakan. 

 

Efektif dan tidak efektif merupakan alternative. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat beberapa criteria yang dapat dipergunakan untuk menganalisis 

efektif dan tidak efektifnya factor hukum/peratuan perundang-undangan, baik regulasi, 

kelembagaan, maupun budaya hukum. Dengan asumsi tahapan analisis yang berjenjang 

(hierarki) mulai dari tujuan, criteria, hinga akternatif penilaian berupa eektif atau tidak 

efektif peran hukum/peraturan perundang-undangan, analisis dalam hal ini dilakukan 

dengan mempergunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). 

1. Analisis Efektif dan tidak efektif factor Hukum/Peraturan Perundang-

undangan  

Untuk analisis efektif dan tidak efektif regulasi yang meliputi pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal, serta rekapitalisasi 

dipergunakan enam kriteria, yaitu dipenuhinya unsure filsafat, perimbangan ilmu 

pengetahuan, pertimbangan ekonomi, adanya objective atau sasaran yang jelas, 

kesesuaian dengan ketentuan dasar yang lebih tinggi, serta dipenuhinya kaidah-kaidah 

legal drafting. Sesuai criteria yang dipergunakan, kerangka modal Anaytical Hierarchy 

Process (AHP) untuk analisis kuat lemahnya peran regulasi dapat digambarkan sebagai 

berikut ; 
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Gambar  1. :  Analisis Interaksi Tiga Faktor Hukum Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal 

Pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP). 
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Gambar 1. Diatas menunjukkan tujuan adalah pembengunanh daerah tertinggal. 

Lembaga, Regulasi, dan buaya hukum adalah criteria. Masing-masing criteria juga 

merupakan cluster. Komponen yang berada di dalam criteria adalah criteria sub cluster, 

sedangkan indicator yang berada pada masing-masing subkriteria adalah sub-sub cluster. 

Tanda loop menunjukkan bahwa setiap elemen berpengaruh terhadap elemen-elemen 

pada cluster yang sama dalam hal ini budaya hukum. Selain dipengaruhi oleh regulasi, 

peran kelembagaan dalam pembangunan daerah tetinggal, akan juga dipengaruhi oleh 

budaya hukum yang berkembang didalam lembaga tersebut. Adanya political will atau 

komitmen yang kuat dari pejabat-pejabat lembaga akan memperkuat peran kelembagaan 

dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Demikian juga dengan adanya 

pemahaman ketentuan yang mendalam, adanya konsistensi dalam pelaksanaan 

regulasi/kebijakan, tidak adanya indikasi crony capitalism, adanya integritas proesi, 

adanya kesadaran hukum serta adanya upaya penegakan hukum untuk semua hal yang 

mendukung terlaksananya regulasi/kebijakan akan memperkuat peran kelembagaan 

(Kemeneg.PPDT, BAPPENAS, PEMDA/PEMKOT). 

Dilihat dari sisi sebaliknya, peran kelembagaan terkait akan mempengaruhi 

regulasi dan buaya hukum, khususnya dalam konteks regulasi di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Efektif dan tidak efektifnya 

kelembagaan dalam process penyusunan kebijakan tersebut akan mempengaruhi regulasi 

bidang-bidang dan juga budaya hukum dalam pelaksanaan bidang-bidang. Interaksi 

seperti ini terjadi pada semua lembaga, regulasi, dan budaya hukum yang terlibat dalam 

pembangunan daerah tertinggal di daerah. 

2. Analisis Efektif dan tidak efektif factor kelembagaan. 

Untuk analisis efektif dan tidak efektif peran struktur hukum yang meliputi 

lembaga-lembaga Kementerian Negara Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal, 

BAPPENAS, Pemerintah Daerah, dipergunakan empat kriteria, yaitu dasar hukum 

pendirian, dasar hukum kewenangan, kejelasan hierarki dan mekanisme kerja, serta 

adanya kelengkapan peraturan pendukung. Sesuai criteria yang dipergunakan, maka 

kerangka modal Anaytical Hierarchy Process (AHP) untuk analisis kuat lemahnya peran 

kelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut ; 
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Gambar 2. : Analisis Efektif dan Tidak Efektif Regulasi : Pembangunan Daerah Tertinggal 

analytical Hierarchy Process  (AHP) 
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Gambar 2. : Analisis Efektif dan tidak efektif Regulasi Pendekatan 

analytic Hierarchy Process (AHP). 

  

Untuk analisis efektif dan tidak efektifnya peran struktur hukum yang meliputi 

lembaga-lembaga dipergunakan empat criteria, yaitu adanya dasar hukum pendirian, 

dasar hukum kewenangan, kejelasan hierarki dan mekanisme kerja, serta adanya 

kelengkapan peraturan p0endukung. Sesuai criteria yang dipergunakan, makakerangka 

model Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk analisis efektif dan tidak efektifnya 

peran kelembagaan atau sruktur hukum dapat digambarkan sebagai berikut: 
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3. Analisis Efektif dan tidak efektif factor budaya Hukum. 

Dari sisi budaya 68okum, terdapat enam komponen yang menganalisis efektif dan 

tidak efektif budya 68okum, yaitu political will atau komitmen, konflik kepentingan, 

pemahaman hukum, konsistensi, integritas profesi atau kejujuran, keterbukaan dan tidak 

adanya diskriminasi. Sesuai komponen yang dipergunakan, maka kerangka modal 

Anaytical Hierarchy Process (AHP) untuk analisis kuat lemahnya peran budaya 68okum 

dapat digambarkan sebagai berikut ; 
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Gambar 3. : Analisis Efektif dan Tidak Efektif Kelembagaan Pendekatan Analytical Hierarchy 

process (AHP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merujuk kepada penjelasan para informan, dalam rangka efektifitas pembangunan 

daerah tertinggal di pemerintah pusat dan daerah, regulasi di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, memiliki pengaruh yang 

efektif dibandingkan dengan regulasi lainnya. Kebijakan percepatan pembangunan 

daerah tertinggal, menurut informan merupakan kebijakan yang paling menentukan 

dalam pembangunan daerah tertinggal di pemda/pemkot dan pedesaan. Yang kedua 

regulasi ini berperan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan 

daerah tertinggal. Setelah regulasi ini, regulasi lain yang penting adalah rekapitalisasi, 

diikuti regulasi prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sasaran program 

lainnya. 

Secara kelembagaan, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan daerah 

Tertinggal dan BAPPENAS, dan PEMDA merupakan lembaga yang paling berperan 

dalam penanganan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia, diikuti oleh lembaga-
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lembaga lain yang terkait dengan proses pembangunan daerah tertinggal, dinilai lebih 

berperan khususnya dalam pengambilan kebijakan yang menentukan arah dan bagaimana 

penanganan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan. Dalam rangka kebijakan 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, keputusan atau kebijakan lebih banyak 

berada di Kemeneg. PPDT dan Pemda/pemkot/pemdes. 

Merujuk pendapat informan, indicator political will atau komitmen yang 

mencerminkan leadership jauh lebih menentukan keberhasilan penanganan pembangunan 

daerah tertinggal. Berbagai regulasi percepatan pembangunan daerah tertinggal akan 

berhasil atau tidak sangat bergantung kepada komitmen atau political wiil dari pengambil 

keputusan/kebijakan, sementara regulasi itu sendiri seperti diketahui sangat besar 

pengaruhnya kepada pengembalian kepercayaan masyarakat. 

Faktor budaya hukum lain yang dominan dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan daerah tertinggal adalah integritas profesi yang menjamin tidak adanya 

KKN. Faktor-faktor budaya hukum lain yang juga berperan adalah terkait dengan good 

governance, yaitu tidak adanya (1) konflik kepentingan (indikator), (2) konsistensi, (3) 

pemahaman akan regulasi, (3) keterbukaan.   

 

B. PELAKSANAAN, PENDEKATAN, DAN POLA KEBIJAKAN 

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

1. Prinsip Pelaksanaan Penyelenggaraan. 

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal, maka dalam 

pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan sebagai 

berikut: 

(a) Berorientasi pada masyarakat. 

Masyarakat di daerah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang 

mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu, program 

pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk membiayai kegiatan yang 
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bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat, yang 

hasil (autput) dan dampaknya (outcame) dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat setempat. 

 

(b) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan pembangunan daerah tertinggal harus didasarkan kebutuhan 

daerah dan masyarakat penerima manaat dan bukan berdasarkan aas 

pemerataan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan menerima 

manaaat yang optimal dan tanggung jawab seccara penuh terhadap program 

pembangunan daerah tertinggal. 

 

(c) Sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. 

Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan 

masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah 

berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (traditional wisdom) dalam 

kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya khasanah budaya bangsa. 

 

(d) Berwawasan lingkungan. 

Pelaksanaan kegiatan dalam program pembangunan daerah tertinggal harus 

berwawasan lingkungan dan mengacu pada prinsip berkelanjutan. Prinsip 

ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, 

ekonomi, social, dan budaya masyarakat di daerah yang bersangkutan, baik 

untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. 

 

(e) Tidak diskriminatif. 

Dalam pelaksanaan kegiatan di daerah tertinggal tidak diskriminatif, baik 

dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip ini digunakan agar 

kegiatan pembangunan daerah tertinggal tidak bias pada kepentingan pihak 

tertentu. 
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Disamping itu dalam implementasinya pembangunan daerah tertinggal perlu 

mempertimbangkan prinsip yang lain, yaitu berorientasi kepada komunitas 

(community oriented) yang bermakna bahwa pembangunan daerah tertinggal 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (social need) dan meningkatkan 

kesejahteraannya ( social welfare). Jadi Manusia dan masyarakat menjadi subyek 

dan tujuan dari pembangunan daerah tertinggal itu sendiri. Dengan berbasiskan 

pada sumber daya masyarakat lokal (community’s resources-based) 

berarpembangunan ekonomi daerah tertinggal diarahkan pada upaya untuk 

mengelola dan membangun sumberdaya yang ada di daerah. Sumberdaya yang 

akan dikembangkan pada hakikatnya sumberdaya yang ada di daerah yang 

merupakan kompetensi ini (core competencies).  

Sedangkan pengelolaan oleh manusia  bermakna bahwa pembangunan 

ekonomi daerah tertinggal padda asasnya dikelola oleh masyarakat itu sendiri. 

Untuk itu maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) dan pengembangan kapasitas (capacity building) agar mereka dapat 

meningkatkan kapasitas produktifnya melalui serangkaian kegiatan dan program 

pembangunan sehinggamereka mampu mendinamisasikan kelompok masyarakat 

dan pembangunan daerah tertinggal. 

2. Pendekatan. 

Pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara: 

(a) Desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, memberikan kewenangan dan kepada Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Pusat memotivasi dan 

memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menangani dan 

membangun wilayahnya. 

(b) Terpadu, pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara terpadu dalam 

satu kesatuan sehingga terjadi interaksi dengan pembangunan daerah maju. 
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(c) Berkelanjutan. Pembangunan daerah tertinggal memperhatikan aspek 

pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan. 

(d) Partisipatif dan Inovatif, Pembangunan daerah tertinggal mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. 

 

3. Pola Kebijakan. 

Pola Kebijakan tesebut adalah : 

 

(a) Pengembangan kebersamaan dalam pembangunan daerah tertinggal 

yang berbasis pada semangat otonomi daerah. 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk rekonsiliasi berbagai kekuatan 

yang mempengaruhi proses pembangunan di daerah tertinggal. 

Pengembangan kebersamaan dimaksudkan pula terjadi dalam seluruh proses 

pembangunan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan daerah tertinggal 

sehingga kesejahteraan yang tercipta dapat membawa maslahat bersama 

bagi masyarakat di daerah tertinggal. Dengan demikian apabila komponen 

lokal, regional, pemerintah, swasta dan masyarakat mampu membangun 

kebersamaan melalui mekanisme yang disediakan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah maka hal tersebut sudah menjadi satu tahapan keberhasilan 

membangun kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah yang berbasis lokal. 

Kapasitas ini tentu merupakan modal yang sangat berharga bagi 

keberhasilan pelaksanaan strategi berikutnya. 

 

Pada saat yang sama, lemahnya kapasitas pembangunan daerah 

tertinggal juga berarti akan berkontribusi kuat pada kegagalan pelaksanaan 

strategi berikutnya. Oleh karena itu, penekanan pada strategi pertama ini 

perlu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemerintah 

daerah di daerah tertinggal. 
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(b) Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan. 

 

Dalam era otonomi daerah terdapat peluang untuk mengembangkan 

daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat 

setempat dengan mempertimbangkan kondisi potensi lokal setempat. 

Peluang seperti ini pada akhirnya memunculkan kompetisi antar daerah 

untuk mencapai kepuasan optimum dalam pembangunan daerah. Kepuasan 

optimum ini merupakan nilai-nilai ideal yang paling dikehendaki oleh 

masyarakat sebuah daerah otonom. 

Karena setiap daerah otonom memiliki preerensi nilai yang berbeda 

serta sumberdaya yang terbatas maka kompetisi antar daerah menjadi suatu 

yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya kompetisi ini maka akan muncul 

sebuah daerah yang memenangkan kompetisi dengan merebut sebagian 

besar sumberdaya luar daerah yang tersedia dan akan muncul pula sebuah 

daerah yang tampil kurang meyakinkan sehingga gagal merebut sebagian 

besar sumberdaya luar yang tersedia. Untuk memenangkan kompetisi antar 

daerah maka daerah harus mendayagunakan potensi lokalnya masing-

masing. Potensi lokal ini aa yang bersifat kompetitif yaitu jika potensi yang 

sama tersebut juga dimiliki oleh daerah lain. Sehingga untuk memenangkan 

kompetisi harus bersaing dengan daerah lainnya. Dan potensi lokal juga ada 

yang bersiat komparatif yaitu jika potensi tersebut tidak atau jarang sekali 

dimiliki oleh daerah lainnya. 

Potensi lokal yang bersifat kompetitif dan komparatif merupakan 

potensi yang harus dikembangkan untuk mencapai kemakmuran bersama. 

Eksplorasi dan eksploitasi potensi lokal ini perlu dilakukan secara 

bersungguh-sungguh guna memperoleh daya saing yang tinggi jika 

berhadapan dengan daerah lainnya. Menjadi daya tarik investor merupakan 

hasil dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonfigurasikan 

kebijakannya hingga memiliki nilai yang kompetisi bagi investor. 

Pengelolaan potensi lokal melalui konfigurasi kebijakan pemerintah ini 
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merupakan isu strategis di dalam pemacu percepatan pembangunanh daerah 

tertinggal.  

(c) Pola kebijakan jalur ganda. 

Kebijakan jalur ganda adalah pengguaan kebijakan pertumbuhan 

ekonomi secara bersamaan dengan penggunaan kebijakan pemerataan 

pembangunan. Kebijakan ini berarti menggabungkan dua kebijakan 

konvensional tersebut dengan upaya mencapai hasil gabungan dari dua 

kebijakan tersebut. Penggunaan pola kebijakan jalur ganda dimaksudkan 

untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan dengan pemenuhan hak-hak 

dasar masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dan tanpa 

mengabaikan penguatan landasan pembangunan ekonomi. 

Pengunaan kebijakan pertumbuhan ekonomi semata yang dicirikan 

dengan naiknnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan 

per kapita, akhirnya memunculkan ketimpangan antar wilayah dan antar 

penduduk karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme 

pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Dimasa depan, 

penggunaan strategi tunggal pertumbuhan ekonomi telah ditinggalkan 

karena telah mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar 

rakyat baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Namun 

demikian, kebijakan pertumbuhan ekonomi telah dipergunakan untuk 

memperbesar “kue” ekonomi namun harus dilaksanakan secara berkualitas 

dengan memperhatikan pemerataan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. 

Oleh karena itulah diperlukan keberhasilan pemerintah terhadap daerah 

tertinggal. 

(d) Sinergitas Kebijakan. 

Pembangunan daerah tertinggal melibatkan banyak sector dan 

tingkatan pemerintah untuk itu kebutuhan koordinasi, sinkronisasi menuju 

sinergi kebijakan menjadi penting agar percepatan pembangunan daerah 

tertinggal tercapai. Selama ini sector-sektor belum sepenuhnya terkoordinasi 
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dan terpadu dalam melaksanakan programnya di bidang pembangunan 

daerah tertinggal. Terwujudnya integrasi dan sinergi antara beberapa 

kebijakan, program dan kegiatan yang bermuara pada kemakmuran rakyat di 

daerah tertinggal harus menjadi orientasi sinergi kebijakan. 

Sehubungan dengan itu perlu keterikatan, ketergantungan, dan saling 

menunjang dalam kerangka sistem percepatan pembangunan daerah 

tertinggal. Dengan demikian pendekatan parsial atau sektoral tidak menjadi 

pendekatan tunggal, kedepan dibutuhkan suatu formasi bersama antara 

kebijakan, program, dan kegiatan dari berbagai sector untuk mencapai 

optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal. 

Untuk itulah maka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan dan operasional kebijakan merupakan mata rantai untuk 

menjamin adanya sinergi antara kebijakan peberdayaan masyarakat, 

infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Harapan akhirnya, nilai 

pembangunan daerah tertinggal dapat memberikan nilai tambah atas 

sumberdaya mmanusia. 

 

 

C. KENDALA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

Daerah tertinggal pada umumnya memiliki ketidak beruntungan komparatif 

(comparative disadvantage) yang cukup serius dalam konteks perkembangan persaingan 

pasar global. Oleh karena itu, salah satu tujuan pembangunan daerah tertinggal adalah 

menghilangkan atau mengurangi ketidak beruntungan komparatif tersebut untuk 

menjamin persaingan yang adil dan terciptanya kohesi social  ekonomi antara daerah 

yang berbeda. Ketidak beruntungan komparatif tersebut biasanya muncul karena :  

 

(1) ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur yang mengakibatkan 

keterbatasan masyarakat daerah tertinggal dalam berkomunikasi, produk, uang, 

dan informasi. Ini merupakan ketidak beruntungan dalam hal akses. 
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(2) keterbatasan kemampuan (ability) dan sumberdaya (resources-type disadvantage 

untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dijual di pasar yang lebih luas. 

Ketidak beruntungan dalam hal akses biasanya tampak nyata dan dapat 

dikuantifikasikan. Ketidak beruntungan ini membatasi berbagai akses daerah 

pinggiran, misalnya akses fisik, ekonomi, dan politis (atau kebijakan). Contoh 

yang paling jelas adalah akses fisik yang buruk karena jeleknya infrastruktur fisik 

(jaringan transportasi, telekomunikasi, amenities, dan sebagainya) yang menjadi 

kendala yang sangat kuat bagi pergerakan manusia, barang,  dan informasi. 

Jaringan jalan yang buruk akan menghambat kegiatan communicating masyarakat 

daerah tertinggal ke sentra-sentra ekonomi dan industry di sekitarnya, membatasi 

pemasaran produk yang dihasilkan, atau bisa juga menghambat kedatangan para 

wisatawan jika wilayah tersebut memiliki obyek wisata yang menarik. Lebih dari 

itu, keterbatasan ketersediaan jaringan jalan yang memadai juga akan mengurangi 

daya tarik investasi, baik yang berasal dari local maupun yang dari luar. 

Keterbatasan infrastruktur lunak (soft-infrastructur) seperti jasa-jasa bisnis dan 

keuangan, institusi pendidikan, atau jasa pelayanan kesehatan meskipun agak 

kurang kelihatan (less visible) tetapi memliki dampak yang sama. Keterbatasan 

infrastruktur lunak tersebut akan membatas pergerakan uang (investasi) dan dunia 

usaha untuk masuk dan keluar. Ini merupakan kendala akses ekonomi. 

 

(3) Kelemahan atau kekurangan institusi public atau kemasyarakatan yang ada 

seperti: administrasi public, organisasi-organisasi masyarakat, agen-agen 

pembangunan  (Lembaga Swadaya Masyarakat), masyarakat madani (civil 

societies), dan organisasi social politik. Kelemahan institusi public tersebut akan 

membatasi akses kebijakan   (policy access) atau kemampuan organisasi-

organisasi pusat untuk mencapai daerah tertinggal dalam upaya untuk menetapkan 

aturan atau menyalurkan sumberdaya-sumberdaya pembangunan.  

Tanpa adanya system administrasi local yang baik, pemerintah akan sulit 

mempertahankan jasa pelayanan pokok atau mendistribusikan bantuan-bantuan 

pemerintah . Tanpa adanya masyarakat madani yang baik juga akan menyulitkan 

kita untuk mengetahui apa yang sesungguhnya yang diinginkan masyarakat 
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daerah tertinggal bagi masa depan mereka. Dampak dari seluruh kendala di atas 

adalah keterbatasan akses yang menyebabkan aliran modal, barang-barang, 

masyarakat, informasi, dan kebijakan ke dalam dan ke luar daerah tertinggal 

menjadi terbatas. Pada akhirnya kendala-kendala tersebut akan menyebabkan 

daerah tertinggal tetap tertinggal karena terkucil dari arus utama perekonomian, 

kehidupan politik , dan budaya. Ketidak beruntungan dalam hal akses ke 

sumberdaya (resources-type acces) dari daerah tertinggal merupakan akibat dari 

ketergantungan daerah tertinggal terhadap pusat-pusat perkotaan, struktur 

ekonomi dan lokasi geograis yang kurang menguntungkan , dan keterbatasan 

akses daerah tertinggal terhadap barang, informasi, dan sumberdaya pokok. 

Kendala tersebut membatasi kemampuan daerah tertinggal untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang bias dijual di pasar yang lebih luas (regional, nasional, atau 

global). Keterbatsan-keterbatasan ini dapat dikelompokkan menjadi  keterbatasan 

sumberdaya keuangan, manusia (human), dan kelembagaan (institusional). Secara 

empiris dan realitas di lapangan, harus diakui bahwa dari ketidak beruntungan ini 

adalah kelangkaan sumber daya keuangan. Secara umum, dunia usaha, 

masyarakat, dan bahkan otoritas local di daerah tertinggal relatif miskin dan 

memiliki kapasitas yang terbatas. Proses akumulai modal, jika ada, sangat terbatas 

dalam sector produksi primer, resiko sangat tinggi, dan banyak factor yang 

menghambat kemampuan tntrepreneur dan otoritas lokal untuk mendapatkan 

modal untuk investasi. Kelangkaan beberapa jenis infrastruktur dapat juga 

dianggap sebagai ketidak beruntungan dalam hal sumberdaya, jika kelangkaan 

jalan antar kabupaten dapat membatasi komunikasi local, pengembangan jejaring 

social, kerjasama (co-operation), dunia usaha. Kehilangan amneties dan 

inrastruktur wisata menyulitkan pengembangan potensi wisata. Keterbatasan 

ketesediaan lembaga keuangan di daerah tertinggal menyulitkan perkembangan 

dunia usaha. 

 

Jenis lain dari  ketidak beruntungan adalah bersumber dari kelemahan 

sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia daerah tertinggal ditandai oleh tingkat 

pendidikan yang relative rendah, ketrampilan yang rendah, dan belakangan ini jumlah 
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penduduk berusia lanjut yang semakin meningkat. Sementara itu, penduduk daerah 

tertinggal yang memiliki tingkat pendidikan yang relati lebih baik banyak berimigrasi ke 

daerah lainnya, terutama ke daerah perkotaan/industry sehingga memperburuk kualitas 

dan kuantitas sumberaya manusia yang tinggal di wilayah tertinggal. Salah satu akibat 

dari lemahnya sumberdaya manusia daerah tertinggal ini adalah rendahnya budaya 

kewirausahaan (entrepreneurship) dan rendahnya jumlah sumberdaya yang dimiliki 

masyarakat daerah tertinggal sehingga pada gilirannya mengakibatkan kapasitas inovasi 

dan pembelajaran masyarakat juga rendah. 

 

Akibat lebih parah dari kelemahan sumberdaya manusia di atas adalah hilang atau 

musnahnya sumberdaya kelembagaan (institutional resources) atau institusional local. Di 

daerah tertinggal dimana sumberdaya manusianya sangat buruk, budaya saling percaya 

(mutual trust) dan keinginan untuk bekerja sama pun bisa hilang sehingga pada akhirnya 

semakin menyulitkan dalam memulai atau melaksanakan pembangunan jenis apapun. 

Keterbatasan institusi public dan madani (civic) yang juga merupakan ketidak 

beruntungan akses - akan menghambat daerah tertinggal untuk menyadari dan 

mengekspresikan kebutuhan mereka secara efisien dan untuk menarik bantuan dan 

sumberdaya keuangan. Ketidak beruntungan dalam hal sumberdaya ini akan membuat 

daerah tertinggal tidak mampu bertahan dan bersaing dalam persaingan global, meskipun 

mereka memiliki akses yang memadai ke pasar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN. 

 

1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan daerah 

tertinggal dewasa ini cukup efektif  untuk mewujudkan percepatan pembangunan 

khususnya di daerah sebagai implementasi mengembangkan perekonomian lokal, 

memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah 

daerah dan mengurangi keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan  akses 

masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan akses modal usaha dan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi 

dan trasportasi.  

 

2. Untuk menangkal tindakan-tindakan yang menghambat/kendala percepatan 

pembangunan masyarakat daerah tertinggal, hukum harus berfungsi sebagai :  

a. Fungsi pengendalian social, yaitu menyediakaan landasan yuridis bagi 

berlangsungnya pengendalian social, sehingga dapat dicegah kemungkinan 

pelanggaran yang diskriminatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan 

pembangunan. 

b. Fungsi rekayasa social, yaitu dalam bentuk perangkat hukum yang mampu 

mendorong pola hubungan social yang mengandung kesetaraan antar pihak 

dalam hubungan bermasyarakat. 

c. Fungsi emansipasi social bagi golongan yang potensial diabaikan dalam 

konteks pembangunan masyarakat daerah tertinggal. 

d. Fungsi hukum sebagai pranata otonom yang relative bebas dari fungsi 

instrumental sebagai instrument penyelenggara kekuasaan. 
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3. Dalam perubahan sosial yang terjadi pada era sekarang ini, eksistensi hukum dalam 

pembangunan  masyarakat daerah tidak lepas dari paradigma yang dipakai dan 

melekat pada hukum yang berlaku. Untuk merajut motivasi dasar masyarakat daerah 

tertinggal, pendukung tegaknya hukum seperti birokrasi, penegakan hukum, dan 

segenap lapisan masyarakat selalu dituntut dalam bingkai dan rancang bangun 

“tegaknya hukum”. Sehingga tidak menimbulkan tirani, ketidakadilan di bidang 

ekonomi, social budaya, politik yang mengakibatkan meningkatnya kejahatan, 

kekerasan, korupsi, dan eksploitasi pada yang lemah. 

4. Kendala pembangunan daerah tertinggal pada umumnya memiliki ketidak 

beruntungan komparatif (comparative disadvantage) yang cukup serius dalam 

konteks perkembangan persaingan pasar global. Ketidak beruntungan komparatif 

tersebut biasanya muncul karena : (1) ketertinggalan pembangunan berbagai 

infrastruktur yang mengakibatkan keterbatasan masyarakat daerah tertinggal dalam 

berkomunikasi, produk, uang, dan informasi. Ini merupakan ketidak beruntungan 

dalam hal akses (access-type disadvantages) dan (2) keterbatasan kemampuan 

(ability) dan sumberdaya (resources-type disadvantage) untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang bisa dijual di pasar yang lebih luas. (3) kelemahan atau kekurangan 

institusi public atau kemasyarakatan yang ada seperti: administrasi public, organisasi-

organisasi masyarakat, agen-agen pembangunan (Lembaga Swadaya Masyarakat), 

masyarakat madani (civil societies), dan organisasi social politik. (4) Akibat lebih 

parah dari kelemahan sumberdaya manusia di atas adalah hilang atau musnahnya 

sumberdaya kelembagaan (institutional resources) atau institusional local. Di daerah 

tertinggal dimana sumberdaya manusianya sangat buruk, budaya saling percaya 

(mutual trust) dan keinginan untuk bekerja sama pun bisa hilang sehingga pada 

akhirnya semakin menyulitkan dalam memulai atau melaksanakan pembangunan 

jenis apapun. 
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B. SARAN-SARAN. 

 

1. Untuk itu disarankan kepada pemerintah agar dapat menjadi perhatian dalam 

melakukan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, yaitu : 

a. Pembangunan di pemerintah daerah harus berbasis kedaerahan dan 

memanfaatkan sumber daya dari daerah dimana pembangunan di laksanakan. 

b. Pembangunan harus merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat setempat, 

sehingga ada saling menghargai dan saling mengisi dalam melaksanakan 

pembangunan. 

c. Dalam melaksanakan pembangunan jangan kepentingan ekonomi (proyek) 

yang didahulukan tetapi kepentingan pelayanan yang diprioritaskan. Karena 

akan berpengaruh pada kualitas kerja. 

d. Mengutamakan kepentingan masyarakat lokal sehingga kelangsungan dan 

keamanan dan segala usaha dapat berlangsung lama. 

 

2. Ada beberapa rekomendasi yang kiranya dapat berguna bagi pencapaian visi 

pemerintah provinsi/kabupaten daerah tetinggal, rekomendasi itu hanya berhubungan 

dengan empat bidang prioritas yaitu : 

a. Untuk mencapai suatu SDM yang berkualitas diusulkan dalam membangun 

pendidikan harus ada pembagian yang jelas antara membangun fisik 

pendidikan dan manusia, sehingga mudah untuk ditaur dalam hal pendanaan 

ataupun pengawasan. 

b. Setiap kecamatan/Distrik wajib mempunyai puskesmas yang difasilitasi dengan 

dokter dan obat subsidi dari pemerintah. 

c. Untuk membangun infrastruktur diperlukan sarana dan prasarana yang 

menjawab kebutuhan masyarakat dan satu hal lagi yang menjadi penting adalah 

memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah setempat. 

d. Untuk bidang pemberdayaan ekonomi lokal, karena rakyatlah yang menjadi 

prioritas untuk diberdayakan maka, diharapkan oranglah yang menjadi 

perhatian, sehingga tujuan untuk menjadi tuan dinegeri sendiri dapat tercapai. 
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640 

Telp. (021) 8091908 / Fax. (021) 8002265 – 8011753. 

 

Jakarta,  15 Juni 2011. 

  Kepada : 

Yth. Para Responden Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-
Undangan Terkait Pembangunan Daerah Tertinggal 

 Di 

 TEMPAT. 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satu kegiatan Pusat Penelitian 
dan.Pengembangan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia RI, pada tahun anggaran 2011, adalah PENELITIAN HUKUM 
TENTANG EFEKTIFITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah 
dibentuk Tim penelitian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia. Nomor: PHN 12 LT.01.05 Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:  

Ketua  :  Drs. Ulang Mangun sosiawan, MH 
Sekretaris :  Aprilistianto, S.H. 
Anggota : 1. Marulak Pardede, SH, MH, APU 

     2. Ahyar, SH, MH. 
    3. Syprianus Aristeus Djaro, SH, MH. 
    4. Hj. Hesti Hastuti, SH, MH 
    5. Sri Sejati, SH, MH 
    6. Artiningsih, SH 
    7. Purwanto, SH, MH. 

Sekretariat : 1. Teguh Irmansyah, S.Ip 
e. Hartono. 

Nara Sumber   : BAPPENAS 

     Instansi Pemerintah (Kemeneg PPDT) 
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Untuk kepentingan pelasksanaan pengumpulan data lapangan, Tim penelitian 
memutuskan bahwa lembaga/instansi Bapak/Ibu, sangat tepat sebagai salah satu responden 
penelitian ini. Idealnya penelitian ini, berwawancara seccara langsung dengan responden, 
namun mengingat keterbatasan waktu dan anggaran penelitian, kami sangat mengharapkan 
jawaban tertulis atas daftar pertanyaan (Quessioner) ini, dan mohon kiranya Bapak/Ibu 
berkenan mengirimkan jawaban tersebut, paling lakbat, 31 Agustus 2011, kepada Ketua Tim: 
   

DRS. ULANG MANGUN SOSIAWAN, MH 

PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI HUKUM 

BPHN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 

JL. May Jend Sutoyo-Cililitan No. 10  Telp: 8091908 PO.BOX JAT 13510 

FAX : (021) 8002265 – 8011753. 

JAKARTA TIMUR 13640. 

 Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian, perkenan dan bantuan serta 

kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 

 

           Hormat kami, 

          Ketua Tim Penelitian, 

 

 

   ( DRS. ULANG MANGUN SOSIAWAN, MH ) 

    NIP : 19620727 198303 1 001. 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS PERATURAN 

PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

Identitas Responden 

i. Nama 

ii. Jabatan/Pekerjaan 

iii. Alamat 

 

A. LANDASAN HUKUM. 

 

Menurut pendapat Bapak/Ibu, Saudara, apakah Dasar hukum ( peraturan perundang-

undangan ) yang berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal sudah cukup efektif ? 

mohon penjelasan ? 

 

Jawab : 

Cukup efektif/memadai, meskipun belum optimal, adapun Dasar hukum/Landasan Hukum 

yang mengatur pembangunan daerah tertinggal antara lain sbb: 

  

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang system 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437); 

9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah. 

10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. 

12. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kementerian Negara Republik Indonesia. 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja kementerian 

Negara Republik Indonesia. 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 187/M Tahun 2004 

16. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 009/PER/M-

PDT/II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 

Pembangunan Daerah Tertinggal. 

 

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

1. Menurut Pendapat Bapak/Ibu, Saudara, Dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

tertinggal yang terpadu, tepat sasaran dan tepat kegiatan, maka diperlukan prioritas, 

untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi oleh semua masyarakat daerah 

tertinggal tersebut, seperti apa ? Mohon penjelasan ?. 

 

Jawab : 

a. Pengembangan Ekonomi Lokal 

b. Pemberdayaan Masyarakat 

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

d. Pengurangan Keterisolasian Daerah 

e. Penanganan Karakteristik Khusus Daerah. 
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2. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas, permasalahan apa saja yang dihadapi 

daerah tertinggal, dan bagaimana sasaran penyelesaiannya serta arah kebijakan yang 

dilakukan Bapak/Ibu/Saudara, Mohon penjelasan ? 

 

Jawab : 

2.1. Permasalahan : 

(a) Rendahnya kepemilikan , akses, penguasaan, dan kemampuan pengelolaan 

sumber daya produktif untuk pengembangan ekonomi lokal. 

(b) Rendahnya dukungan infrastruktur ekonomi, sistem fiscal, fasilitas dan 

insentif bagi industry daerah tertinggal. 

(c) Tidak adanya satau kesatuan sistem pengembangan wilayah ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi yang masih berpusat di Pulau Jawa. 

 

Sasaran Penyelesaian : 

(a) Meningkatnya kepemilikan dan terwujudnya optimlaisasi nilai tambah dan 

manaat hasil hutan kayu, berkembangnya kemitraan antara pemerintah, 

pengusaha dan masyarakat lokal, hutan tetap lestari. 

(b) Meningkatnya dukungan infrastruktur. 

(c) Terwujudnya wilayah strategis dan cepat tumbuh yang mampu merangsang 

pertumbuhan ekonomi lokal daerah tetinggal. 

Arah kebijakan : 

(a) Memperluas akses masyarakat 

(b) Mengembangkan industry manufactur 

(c) Menciptakan iklim usaha yang sehat 

(d) Mendorong percepatan pembangunan darah tertinggal. 

  

Untuk menjawab permasalahan pertanyaan tersebut diatas poin (a) s/d (e)  secara 

detail berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal, bersama ini saya 

lampirkan sebuah Buku Panduan Strategi Nasional PPDT berikut program-

programnya, mudah-mudahan dapat berguna bagi penelitian Saudara. 

 

C. PELAKSANAAN PEBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

Menurut Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana prinsip pelaksanaan, pendekatan 

dan pola kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

tertinggal ? Mohon penjelasan ? 

 Jawab : 

 Pelaksanaan sbb : 
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(1) Berorientasi pada masyarakat 

(2) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

(3) Berwawasan lingkungan 

(4) Tidak diskriminatif 

Pendekatannya sbb: 

(1) Desentralisasi, sesuai dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 

(2) Terpadu 

(3) Berkelanjutan 

(4) Partisipatif dan 

(5) Inovatif. 

Pola Kebijakannya: 
(1) Pengembangan kebersamaan dalam PDT yang berbasis pada semanagat OTDA 

(2) Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan 

(3) Pola kebijakan jalur ganda 

(4) Sinergitas Kebijakan. 

SUMBER PENDANAAN PDT 

Menurut Pendapat Bapak/Ibu/Saudara,  bagaimana sumber pendanaan pembangunan 

daerah tertinggal ? Mohon penjelasan ? 

 

Jawab : 

Sumber utama pendanaan untuk PDT,adalah APBN , adapun komponennya adalah 

sebagai berikut: 

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 

(2) Anggaran Belanja ke Daerah 

(3) Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

(4) Dana swasta dan Masyarakat 

(5) Dana dari penerimaan lain yang sah. 

 

D. KENDALA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apakah kendala/hambatan yang ada dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal ? Mohon penjelasan ? 

 Jawab : 
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Daerah tertinggal pada umumnya memiliki ketidak beruntungan komparatif 

(comparative disadvantage) yang cukup serius dalam konteks perkembangan persaingan 

pasar global. Ketidak beruntungan komparatif tersebut biasanya muncul karena : 

(1)  ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur yang mengakibatkan 

keterbatasan masyarakat daerah tertinggal dalam berkomunikasi, produk, uang, 

dan informasi. Ini merupakan ketidak beruntungan dalam hal akses (access-type 

disadvantages) dan  

(2) keterbatasan kemampuan (ability) dan sumberdaya (resources-type 

disadvantage)untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dijual di pasar yang 

lebih luas. 

(3) kelemahan atau kekurangan institusi public atau kemasyarakatan yang ada seperti: 

administrasi public, organisasi-organisasi masyarakat, agen-agen pembangunan 

(Lembaga Swadaya Masyarakat), masyarakat madani (civil societies), dan 

organisasi social politik. 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS PERATURAN 

PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

Identitas Responden 

i. Nama 

ii. Jabatan/Pekerjaan 

iii. Alamat 

 

A. LANDASAN HUKUM. 

 

Menurut pendapat Bapak/Ibu, Saudara, apakah Dasar hukum ( peraturan perundang-

undangan ) yang berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal sudah cukup efektif ? 

mohon penjelasan ? 

Jawaban : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437); 

2. Undang-Undang Republk Indonesia Nmor 25 Tahun 2005 tentang system Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

 

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

1. Menurut Pendapat Bapak/Ibu, Saudara, Dalam pelaksanaan pembangunan 

daerahtertinggal yang terpadu, tepat sasaran dan tepat kegiatan, maka diperlukan 

prioritas, untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi oleh semua 

masyarakat daerah tertinggal tersebut, seperti apa ? Mohon penjelasan ?. 

 

Jawab : 

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah tertinggal 

aptimal antara lain sbb: 
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1. Pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah 

tertinggal masih belum optimal. 

2. Kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah. 

3. Koordinasi antar pelaku pembangunan belum optimal 

4. Aksesibilitas daerah tertingtar pelaku pembangunan  di daerah tertinggal masih lemah 

5. Tindakan alternative kepada daerah tertinggal belum optimal 

6. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih 

rendah. 

7. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas. 

 

6. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apakah sasaran pokok pembangunan daerah 

tertinggal dalam 5 tahun kedepan ? mohon penjelasan ! 

Jawab : 

 

a. Meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen 

pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014; 

b. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010 

menjadi 14,2 persen pada tahun 2010; dan 

c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manhusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan 

oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7 

menjadi 72,2 pada tahun 2014. 

 
7. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara Bagaimanakah Arah Kebijakan, Strategi dan upaya 

yang dilakukan oleh Instansi (BAPPENAS) dalam kaiatan Pembangunan Daerah 
Tertinggal ? Mohon penjelasan !. 

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan 
pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah 
tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas 
sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur 
perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan 
berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari 
daerah lain yang sudah relative lebih maju.  

Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang 
disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan 
daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 

a. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal 
b. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sumberdaya lokal di daerah tertinggal. 
c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah 

tertinggal; 
d. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. 
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e. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan 
aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 
 

C. RENCANA TINDAK PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. 

 

1. Menurut Pendapat Bapak/Ibu/Saudara Seperti apakah rencana tindak prioritas 

pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Bappenas ? Mohon 

penjelasan ! 

Jawab : Lihat Matriks. 

 

MATRIKS 

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN   DAERAH 

TERTINGGAL (SELURUH KEMENTERIAN /LEMBAGA) 

 

 

 
 
NO 

 
FOKUS 

PRIORITAS / 
KEGIATAN 
PRIORITAS 

 
SASARAN (hasil 
outcomes / output 
yang diharapkan 

 
 

INDIKATOR 

TARGET  

 

PROGRAM 

 
KEMENTE
RIAN/LEM

BAGA 
TERKAIT 

TOTAL 
ALOKASI 
ANGGAR
AN 2010-

2014 
(Rp. 

Milyar 

 
2010 

 
2014 

1 Pengembangan 

ekonomi lokal 

 

Peningkatan rata-
rata PDRB 
Perkapita Non 
Migas di daerah 
tertinggal  
 
Berkurangnya 

persentase 

penduduk miskin di 

daerah tertinggal 

Rata-rata PDRB 
Non migas 
didaerah 
tertinggal 
 
 
Rata-rata 
persentase 
penduduk miskin 
didaerah 
tertinggal 

9,2 Jt 
 
 
 
 
 
18,8% 

11,6 Jt 
 
 
 
 
 
14,2% 

  1.267,2 

a. Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitas pusat 
produksi 
daerah 
tertinggal 

3. Meningkat-
Nya 
pengembangan 
pusat produksi 
didaerah 
tertinggal 
 

4. Terfasilitasi   
nya pemulihan 
ekonomi dan 
pengurangan 
kemiskinan, 
dengan 
menciptakan 
dan 

1.  persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggi 
yang memiliki 
pusat produksi  
 
 
2.(a).meningkatka
n kemampuan dan 
keberdayaan 
petani skala kecil 
dan aparat 
pemerintah untuk 
mendukung 
kegiatan usaha 

20% 
 
 
 
 
 
  
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
(pada 
2012) 

Program 
percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal  

KPDT 309,6 
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memberdayaka
n lingkungan 
pendukung 
bagi perbaikan 
kegiatan usaha 
dan 
pembangunan 
manusia 

berbasis 
kelompok di 
perdesaan, (b). 
melaksanakan 
kegiatan 
perbaikan usaha 
pertanian dan 
usaha lainnya, (c). 
meningkatkan 
kapasitas 
pemerintah daerah 
dalam 
perencanaan 
belanja publik, 
management 
pelaksanaan, serta 
monitoring dan 
evaluasi program.    

b. Pengembangan 
kebijakan 
koordinasi dan 
fasilitas Pusat 
Pertumbuhan 
Daerah 
Tertinggal  

1.Meningkatnya 
pengembangan 
pusat pertumbuhan 
di Daerah 
tertinggal 
 
2. Terfasilitasinya 
pembiayaan untuk 
pengembangan 
ekonomi 

1.Persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang memiliki 
pusat 
pertumbuhan 
 
2.Persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang 
,mendapatkan 
fasilitasi 
pembiayaan untuk 
pengembangan  
ekonomi melalui 
(a) 
Berkembangnya 
sector usaha 
swasta 
berorientasi pasar 
(b) Meningkatnya 
kualitas dan nilai 
tambah produksi 
pertanian dan 
perkebunan (c) 
Meningkatkan 
perdagangan 
internasional dan 
(d) Meningkatkan 
investasi dalam 
negeri maupun 
luar negeri 

20% 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 

100%(p
ada 
2012) 

Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal  

 676,6 

c. Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitas usaha 
mikro kecil 

Meningkatnya 
pengembangan 
usaha mikro kecil 
menengah dan 
koperasi di daerah 

Persentase daerah 
tertinggal yang 
mengembangkan 
usaha mikro kecil 
menengah dan 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 93 
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menengah dan 
koperasi daerah 
tertinggal 

tertinggal koperasi di daerah 
tertinggal 

d. Pengembangan 
Kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pendanaan dan 
kemitraan 
usaha daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
ketersediaan 
sumber pendanaan 
dan pengembangan 
kemitraan usaha di 
daerah tertinggal 

Persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang telah 
memiliki sumber 
pendanaan dan 
melaksanakan 
kemitraan usaha 
dengan daerah 
lain 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 92 

e. Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
investasi 
ekonomi 
daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
jumlah dan nilai 
investasi di daerah 
tertinggal 

 20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPPDT 96 

         
II Penguatan 

kelembagaan 
Masyarakat 
dan pemda 
dalam 
pengelolaan 
sumberdaya 
lokal  

Meningkatnya 
PAD dikabupaten 
daerah tertinggal 
 

Rata-rata Laju 
peningkatan PAD 
di kabupaten 
daerah tertinggal  

    1.630,1 

a Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
dan pelatihan 
masyarakat 

Meningkatnya 
kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat untuk 
berpartisipasi 
dalam 
pembangunan 

Jumlah daerah 
tertinggal yang 
memperoleh 
fasilitasi 
peningkatan 
kelembagaan dan 
pelatihan 
masyarakat 
(provinsi) 

32 32 Pemberdayaa
n masyarakat 
dan 
pemerintahan 
desa 

Kemendagri 63 

b Pengembangan 
kebijakan 
koordinasi dan 
fasilitasi 
penguatan 
kelembagaan 
pemerintah 
daerah 
tertinggal, 
terdepan, 
terluar, dan 
pasca konflik 

1.Meningkatnya 
kemampuan sistem, 
organisasi, dan 
SDM pemerintah 
daerah untuk 
mewujudkan good 
governance  
 
 
 
 
 
 
 
2.(1) Meningkatnya 
kemampuan 

1.Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memperoleh 
fasilitasi 
penguatan 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
dan mengalami 
peningkatan 
indeks good 
governance  
 
2.(i)Persentase 
jumlah kabupaten 

20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64% 

100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 1.227,5 
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kelembagaan 
Pemda dan 
masyarakat dalam 
pengelolaan 
sumberdaya lokal, 
(ii) Meningkatnya 
kegiatan ekonomi, 
pengembangan 
sumberdaya 
manusia, dan 
infrastruktur 
lingkungan 
perdesaan secara 
terpadu didaerah 
tertinggal, dan (iii) 
Meningkatkan 
mobilitas penduduk 
dan arus barang 
antara daerah 
tertinggal ke pusat-
pusat pertumbuhan 
ekonomi dan 
pelayanan publik, 
melalui PNPM 
Mandiri    

tertinggal yang 
kemampuan 
kelembagaan 
pembangunan 
masyarakat dan 
pemda meningkat 
dalam 
pengelolaan 
sumberdaya lokal, 
(ii) Persentase 
jumlah kawasan 
pembangunan 
perdesaan yang 
terpadu dari aspek 
ekonomi, 
sumberdaya 
manusia dan 
infrastruktur 
lingkungan, dan 
(iii) Persentase 
kabupaten di 
daerah yang 
tertinggal 
mengalami 
peningkatan 
mobilitas 
penduduk dan 
arus barang antar 
daerah tertinggal 
ke pusat-pusat 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
pelayanan publik   

c Pengembangan 
kebijakan 
koordinasi dan 
fasilitasi 
penguatan 
kelembagaan 
sosial 
masyarakat 
daerah 
tertinggal  

Meningkatnya 
kapasitas 
kelembagaan sosial 
masyarakat daerah 
tertinggal  

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memperoleh 
fasilitasi 
penguatan 
kelembagaan 
social masyarakat 
daerah tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 89 

d Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
lembaga 
kerjasama antar 
daerah-daerah 
tertinggal  

Meningkatnya 
kerjasama antar 
lembaga 
pemerintah di 
daerah tertinggal 

Persentase 
kabupaten daerah 
tertinggal yang 
menjalin 
kerjasama dengan 
pemerintah daerah 
lain. 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 85 

e Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
asilitasi 
kelembagaan 

Meningkatnya 
kapasitas lembaga 
perekonomian 
daerah tertinggal 

Persentase 
kabupaten di 
daerh tertinggal 
yang memperoleh 
asilitasi penguatan 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 77 
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perekonomian 
di daerah 
tertinggal 

kelembagaan 
perekonomian di 
daerah tertinggal  

f Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
kemitraan antar 
lembaga daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
kemitraan antar 
lembaga 
pemerintahan 
daerah tertinggal 

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memperoleh 
fasilitas penguatan 
kemitraan antar 
lembaga daerah 
tertinggal  

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 77 

g Koordinasi 
pengelolaan 
masyarakat 
kawasan 
tertinggal 

Terselenggaranya 
koordinasi 
pengelolaan 
masyarakat 
teringgal 

Jumlah rapat 
koordinasi 
wawasan 
kebangsaan 
jumlah 
pemantauan dan 
evaluasi  

124 124 Program 
peningkatan 
koordinasi 
bidang 
politik, 
hukum dan 
keamanan  

Kemenko 
Polhukam 

3,4 

h Pembinaan 
administrasi 
pendapatan dan 
investasi 
daerah 

Meningkatnya 
kemampuan 
administrasi 
pendapatan dan 
investasi daerah 

Persentase 
kabupaten daerah 
tertinggal yang 
memperoleh 
fasilitasi 
peningkatan 
kemampuan 
administrasi 
pendapatan dan 
investasi daerah 

0% 50% Peningkatan 
Kapasitas 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah  

Kemendagri 8,2 

III Peningkatan 
pelayanan 
kesehatan yang 
berkualitas dan 
terjangkau 
didaerah 
tertinggal 

1.peningkatan rata-
rata Abgka 
Harapan Hidup 
didaerah tertinggal 
 
 
2.Berkurangnya 
Angka Kematian 
Bayi (AKB) di 
daerah tertinggal 
 
3.Meningkatnya 
persentase 
penolong 
persalinan terakhir 
oleh tenaga 
kesehatan  

1.Rata-rata AHH 
di daerah 
tertinggal yang 
berada dibawah 
rata-rata naisonal 
(tahun) 
 
2.AKB di daerah 
tertinggal (per 
1000 kelahiran 
hidup) 
 
3.Persentase 
Penolong 
Persalinan 
Terakhir Oleh 
Tenaga Kesehatan 
(%) 

67,5 
 
 
 
 
 

25,2 
 
 
 

74,7 

68,6 
 
 
 
 
 

22,8 
 
 
 

100 

  132 

a Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
kesehatan 
daerah 
tertinggal  

Meningkatnya 
koordinasi 
pembangunan 
infrastruktur 
kesehatan daerah 
tertinggal  

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memperoleh 
asilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
kesehatan daerah 

20% 100% 

 

 

 

 

Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 70 
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tertinggal 

b Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
kesehatan 
dasar, Lanjutan 
Daerah 
Tertinggal 

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
Kesehatan Dasar 
Daerah Tertinggal 

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki 
kebijakan di 
bidang Kesehatan 
Dasar Daerah 
Tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 62 

IV Peningkatan 
pelayanan 
pendidikan di 
daerah 
tertinggal 

1.Meningkatnya 
rata-rata angka 
melek huruf usia 
15-24 tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal 
 
2.Meningkatnya 
rata-rata lama 
sekolah penduduk 
di daerah tertinggal  
 
 
3.Meningkatnya 
rata-rata APS usia 
7-12 tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal 
 
 
4.Meningkatnya 
rata-rata APS usia 
13-15 tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal (berada 
di bawah rata-rata 
nasioanal)  

1.Angka Melek 
Huruf usia 15-24 
tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal (%) 
 
2.Rata-rata lama 
sekolah penduduk 
usia di atas 15 
tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal  
 
3.Rata-rata APS 
usia 7-12 tahun di 
kabupaten daerah 
tertinggal  
(%) 
 
  
4.Rata-rata APS 
usia 13-15 tahun 
dikabupaten 
daerah tertinggal 
(%) 

97,8 
 
 
 
 
 

7,3 
 
 
 
 
 

97,0 
 
 
 
 

89,6 

99,6 
 
 
 
 
 

7,7 
 
 
 
 
 

99,4 
 
 
 
 

97,9 

  183 

a Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
asilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
pendidikan 
daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di bidang 
pembangunan 
infrastruktur  

Persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan 
dibidang 
pembangunan 
infrastruktur 
pendidikan daerah 
tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 48 

b Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pendidikan 
dasar, 
menengah dan 
Kejuruan di 
Daerah 

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
Pendidikan Dasar, 
Menengah Dan 
Kejuruan Daerah 
Tertinggal  

Persentase 
kabupaten di 
daerah tertinggal 
yang memiliki 
kebijakan di 
bidang 
Pendidikan Dasar, 
Menengah dan 
Kejuruan Daerah 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 48 
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Tertinggal  Tertinggal 

c Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pendidikan 
Luar Sekolah 
Daerah 
Tertinggal 

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
di bidang 
Pendidikan Luar 
Sekolah Daerah 
Tertinggal 

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki 
kebijaknan di 
bidang 
Pendidikan Luar 
Sekolah Daerah 
Tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 87 

V Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
daerah 
tertinggal serta 
aksesbilitas 
daerah 
tertinggal 
dengan pusat-
pusat 
pertumbuhan 

Meningkatnya 
persentase daerah 
tertinggal yang 
telah tersedia 
sarana dan 
prasarana 
pendukung aktifitas 
ekonomi 
meningkatnya nilai 
dan volume 
perdagangan di 
daerah tertinggal  

Indeks 
infrastruktur nilai 
dan volume 
perdagangan di 
daerah tertinggal 

    682,5 

a Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
ekonomi 
daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
ekonomi daerah 
tertinggal   

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
ekonomi daerah 
tertinggal 

20% 100% Program 
Percepatan 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 

KPDT 170 

b Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
energy daerah 
tertinggal 

1.Meningkatnya 
persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
energy daerah 
tertinggal 
 
 
2.Meningkatnya 
pemanfaatan 
energy matahati 
untuk 
Pengembangan 
Infrastruktur Dasar 
di Wilayah 
Perdesaan 
Tertinggal 
Terpencil   

1.Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
energi daerah 
tertinggal  
 
2.persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki database 
permintaan 
kelistrikan dengan 
menggunakan 
teknologi GIS dan 
memanfaatkan 
energi matahari 
untuk 

20% 100%  KPDT 220,5 
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pengembangan 
infrastruktur serta 
peningkatan 
kemampuan 
masyarakat yang 
dapat melakukan 
pemetaan Wilayah 
Rentan Perubahan 
Iklim dan 
Kegiatan  
Adaptasi untuk 
Mengantisipasi 
Perubahan Iklim     

c Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi 
daerah 
tertinggal 

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi 
daerah tertinggal 

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi 
daerah tertinggal  

20% 100%  KPDT 60 

d Pengembangan 
kebijakan, 
koordinasi dan 
fasilitasi 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Transportasi 
Daerah 
Tertinggal  

Meningkatnya 
persentase 
kabupaten didaerah 
tertinggal yang 
memiliki kebijakan 
di bidang 
pembangunan 
infrastruktur 
transportasi daerah 
tertinggal 

Persentase 
kabupaten 
didaerah 
tertinggal yang 
memiliki 
kebijakan di 
bidang 
pembangunan 
infrasturktur 
pendidikan daerah 
tertinggal  

20% 100%  KPDT 232 

             TOTAL  3.894,8 

Sumber; Kemeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Rangkuman RPJMN  Tahun 2010-2014. 
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